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Unim 
esforços dels 
agents 
econòmics 
i socials 

Som l’Agència de 
desenvolupament 
socioeconòmic d’Osona
i treballem per complir
els següents objectius:

Optimitzar  

RECURSOS

Concentrar
CONEIXEMENT 

TÈCNIC  

Impactar en la

TRANSFORMACIÓ
des dels serveis

i projectes 

Millorar

L’OCUPACIÓ I 
LA 

QUALIFICACIÓ
de les persones

Millorar la
COMPETITIVITAT

econòmica 
d’Osona

Millorar el

DESENVOLUPAMEN
T SOSTENIBLE 

del territori



CONSELL GENERAL

CONSELL 
D’ADMINISTRACIÓ

Òrgans de
Governança



2,1% de la població 
catalana

3,6% del territori

2% del PIB

Osona 

4 milions 
d’habitants en un 
radi d’ 1 hora 

163.702 habitants



PROENERGIA: QUI HO PROMOU?

Els inicis, 2019… Vic i Manlleu com a grup de compra conjunta 
d’energia.

Actualment ho impulsem les entitats de promoció econòmica
de la comarca juntament amb el Consell Comarcal d’Osona 
(Agència Local de l'Energia), i el suport de les associacions 
empresarials de la comarca, AICO (Associació d'instal·ladors 
Catalans Oficial) i la Diputació de Barcelona.



MOTIVACIONS

- Donar suport a les empreses en la transició energètica

- Millorar la competitivitat de les empreses

- Unir esforços davant d’una qüestió complexa

- Possibilitats d’obtenir una economia d’escala globalment més 

favorable

- Adoptar una estratègia activa en el mercat lliure

- Disposar d’una correcta i òptima contractació energètica

- Disposar de la informació i assessorament adequat al perfil de 

consum

- Compra d’energia d’origen renovable



CONTRACTACIÓ 
ENERGIA

AVANTPROJECTES 
INSTAL·LACIONS FV 

D’AUTOCONSUM 

SUPORT

EMPRESES, 
AUTÒNOMS i 

ASSOCIACIONS 

IMPULSORS
FACILITADORS

GRUPS  COMPRA  CONJUNTA

ASSESSORAMENT 
INFORMES 

CONTRACTACIÓ ENERGIA

AGENTS CLAUS



QUÈ ÉS PROENERGIA ?

ASSESSORAMENT :  
CONTRACTACIÓ i 
AUTOCONSUM

COMPRA CONJUNTA 
d’ENERGIA 

(ELECTRICITAT)

COMPRA CONJUNTA 
INSTAL·LACIONS FV 

AUTOCONSUM

Què hi poden trobar les empreses?

TRANSPARÈNCIA PROXIMITAT

NEUTRALITAT ACOMPANYAMENT

EXPERTESA

PROFESSIONALITAT



COM PARTICIPAR?

www.proenergia.cat
accés al 
formulari

http://www.proenergia.cat


GRUP COMPRA ENERGIA

ASSESSORAMENT EN LA CONTRACTACIÓ

● Revisió i informació del contracte de 
subministrament actual (tipologia de contracte, 
valors energètics i econòmics)

● Revisió de la potència contractada, energia 
reactiva i altres conceptes

● Comparativa amb les condicions i els preus del 
grup de compra de Proenergia per entrar a 
formar-ne part. 

2019/2020:

232 empreses assessorades

138 informes 
potencial d’estalvi: 125.000€

2021

115 informes contractació

55.000 € estalviats reals 

2022:

58  empreses grup (66 CUPS) 

69 assessoraments en 
contractació



GRUP COMPRA ENERGIA

‘LICITACIÓ’ DEL GRUP DE COMPRA (novembre-desembre 2021):

● ‘Plecs de clàusules’ licitació privada
● Es convida a participar a les comercialitzadores 
● Creació del Comitè avaluador per valoració ofertes i decisió de la 

comercialitzadora ‘adjudicatària’ (preu indexat i fix)
● Informació a les empreses del grup i contacte amb la 

comercialitzadora per realitzar els contractes.

GESTIÓ DEL GRUP DE COMPRA:

● Durant l’any poden incorporar-se empreses, també es poden donar 
de baixa

● Gestió propera, ràpida i eficient de les incidències i consultes. Suport 
consultoria externa.

Actualment preparant la licitació x contractació 2023



INFORMACIÓ A LES EMPRESES

Sessions informatives
per les empreses:

- Canvis tarifaris juny 
2021 (maig 2021)

- Mercat energètic i 
perspectives 
(octubre 2021)

Informes mensuals de 
l’evolució i de les 
novetats del mercat 
energètic (a partir 2022). 

Correus a les empreses del grup amb informacions d’interès:  Fira de 
l’Energia a Vic, Projecte Industries pel Clima, ajuts i subvencions, etc. 



GRUP COMPRA INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES D’AUTOCONSUM

TARDOR 21

15
avantprojectes
5 empreses 
formen el grup

procés de ‘selecció’ 
del proveïdor 
(condicions 
econòmiques i 
tècniques)

NOVEMBRE 21

Selecció
empresa
instal·ladora



GRUP COMPRA INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES D’AUTOCONSUM

Tràmits dels ajuts a ICAEN, 
permisos als ajuntaments, 
etc.
S’incorporen més empreses 
al grup de compra.

2021 + 2022:                             

38 avantprojectes 

realitzats 

6 instal·lacions fetes  (+ 2 en curs)

87,89 kWp instal·lats (mitjana 40% 

autoconsum)

90.000 € d’inversió

5,4 anys mitjana retorn inversió 

Contractes amb el proveïdor
(Fora del grup: coberta 
fibrociment, normativa 
urbanística, etc).

DESEMBRE GENER MARÇ

Realització de les 
instal·lacions

octubre 2022 -
2023 :

Nou grup de 
compra



GRUP COMPRA INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES D’AUTOCONSUM

http://www.youtube.com/watch?v=_XJduYg1wPU
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GRÀCIES!

Olga Cabezas - Tècnica d’empresa

Creacció, Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement

olga.cabezas@creaccio.cat


