
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta de conveni de col∙laboració entre Som Energia, Coop57  i diverses cooperatives de 
serveis  energètics  per  promoure  el  finançament  de  projectes  d'eficiència  energètica  i 
energies renovables 
 
L'objecte  del  conveni  és  facilitar  el  finançament  de  projectes  d'eficiència  energètica  i 
d'energies renovables promoguts per entitats d'economia social i solidària. 
 
Som Energia derivarà a Coop57 projectes d'aquestes característiques i que no entren dins dels 
volums mínims  que  Som  Energia  té  capacitat  de  gestionar  i  finançar.  Entre  Coop57  i  Som 
Energia buscarem entitats d'economia social i solidària que s'encarreguin de la seva execució i 
Coop57 s'encarregarà de finançar‐los mitjançant el producte que es defineix en l'Annex. 
 
El conveni regularà els aspectes següents: 
 

 En  principi,  es  buscarà  que  l'entitat  que  promogui  (o  executi)  el  projecte  aporti  les 
garanties (avals mancomunats o altres formes de garantia). 
Només en el cas que l'entitat que promogui (o executi) el projecte necessiti complementar 
les garanties, es demanarà a Som Energia que avali el projecte. En aquests casos, l'aval de 
Som Energia serà de, com a màxim, el 25% del total de l'import a finançar. 
Quan calgui  (per  la necessitat de complementar garanties, pel volum de  l'operació o per 
qualsevol altre motiu en el qual coincideixin Coop57  i Som Energia), també es buscarà si 
Oinarri  (societat  de  garantia  recíproca  amb  la  qual  Coop57  té  vigent  un  conveni  de 
col∙laboració) pot avalar.  
 

 Per evitar que Som Energia hagi d'immobilitzar grans quantitats de diners per avalar els 
projectes  que  puguin  sorgir  d'aquest  acord  de  col∙laboració,  Som  Energia  aixecarà  una 
garantia a  favor de Coop57  sobre alguna de  les  seves  inversions  (per exemple,  sobre  la 
central hidroelèctrica de Peñafiel). Aquesta garantia es formalitzarà per la quantitat per la 
qual vulguem fer el fons d'avals (per exemple, 500.000 €). 
Cada  vegada  que  es  formalitzi  un  aval,  se  signarà  un  document  entre  Coop57  i  Som 
Energia,  indicant  la  quantitat,  i  Som  Energia  dipositarà  en  Coop57  el  10%  de  l'import 
avalat;  aquesta  quantitat  es  pignorarà  i meritarà  un  interès  (l'aprovat  per  l'assemblea 
general per a les aportacions voluntàries). 
Això comportarà que si Som Energia avala 500.000 €, només haurà de pignorar 50.000€. 
Una cop formalitzat  l'aval, Coop57  informarà mes a mes de  l'evolució del préstec avalat  i 
del risc vigent assumit. 
 

 Per desincentivar‐ne  l’ús, Som Energia percebrà un  interès anual de  l’1% anual  sobre  la 
quantitat avalada, que es restarà al tipus d'interès cobrat per Coop57. 
Haurem  de  veure  si  aquest  1%  addicional  el  cobrarà  directament  Som  Energia  o  el 
repercutirà Coop57 i després el traspassarà a Som Energia. 
 

 En el cas de projectes superiors a 300.000 €, Coop57  i Som Energia podran compartir el 
finançament de la inversió. Això es podrà fer de dues maneres: 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

a) Som Energia avala íntegrament la quantitat que superi els 300.000 €. Per exemple, en 
un projecte de 400.000 €, Coop57 concediria el 100% del préstec  (400.000 €)  i Som 
Energia avalaria 100.000 €. L'aval es formalitzarà de la mateixa manera que es planteja 
en línies precedents i Som Energia percebrà la retribució de l’1% anual. 

b) Coop57  concedeix un préstec per 300.000 €  i  Som Energia un altre per  la quantitat 
restant,  amb  filosofia  de  préstec  sindicat.  Seguint  l'exemple  anterior,  Coop57 
concediria un préstec de 300.000 € i Som Energia un altre de 100.000 €. Les condicions 
dels préstecs (terminis, tipus d'interès, etc.) serien les mateixes. 

En el cas que no sigui factible compartir el finançament amb Som Energia, Coop57 buscarà si 
Oinarri pot compartir el risc; això ens permetria augmentar el finançament fins a 450.000 €. 
   



 
 
 
 
 
 
 
 
Annex. Proposta de producte energètic de Coop57 
 
Respecte  als  criteris  socials  és  necessari  tenir  en  compte  que  Coop57  finança  iniciatives  i 
cooperatives  de  serveis  energètics  que  promouen  l'ús  d'energies  renovables  i  l'eficiència 
energètica.  Per  impulsar  una  transformació  del  sistema  de  producció,  distribució, 
comercialització i consum d'energia, Coop57 vol articular un producte destinat al finançament 
de les activitats següents:  
 
 Reduir el consum d'energia.  

 Augmentar l'eficiència energètica tant en la generació com en el seu ús. 

 Fomentar l'energia procedent de fonts renovables i netes.  

 Cooperar per a  l'eliminació de  les barreres d'informació, preus  i comercialització que 
limiten la implantació i l'ús. 

 Impulsar l'aplicació de criteris ambientals i d'eficiència energètica especialment en les 
entitats de l'economia social i solidària i administracions públiques.  

 Adquirir  hàbits  quotidians  d'estalvi  d'energia  i  altres  recursos  naturals,  i  bones 
pràctiques de compra i ús. 

Les condicions de finançament d'aquest producte són les següents: 
 
 Import màxim: 300.000 euros (en funció del tipus de projecte a finançar) 

Aquest límit es pot ampliar a 450.000 € en el cas de comptar amb garanties addicionals 
–aportats  per  una  SGR  o  altres  entitats  que  fiancin–  que  limitin  el  risc  assumit  per 
Coop57.  
En cas de volums superiors es buscarà compartir el finançament amb altres entitats de 
l'economia social i solidària, incloent Som Energia. 

 Termini màxim: 12 anys 

 Carència màxima: 1 any 

 Tipus d'interès: 3% (si hi ha un quart agent, podria operar‐se sobre aquest) 

 Fons de Garantia: 1% 

 Garanties:  Avals  mancomunats  i  creació  d'un  Fons  Social  de  Garanties  amb  SOM 
ENERGIA SCCL per al foment d'energies renovables.  

 Coop57 destinarà com a màxim el 10% dels seus recursos a aquest producte. 


