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Primera Part

La comunitat de veïns del carrer Major 15 debaten sobre si aprofitar 

o no el terrat per posar plaques solars fotovoltaiques. Estan mig 

convençuts, però els falta acabar-se de decidir i veure si és factible fer-

ho i si és viable, doncs no estan per fer més derrames a fons perdut.

ENGREENGIA els ha fet la formació necessària per perdre la por, 

acabar-los de convèncer i posar d’acord tota la comunitat. A més els ha 

assessorat en l’estudi de viabilitat, acompanyat en la cerca de 

finançament i en l’execució de la instal·lació engranant tots els 

professionals implicats. El número 15 del carrer Major ha posat el seu 

gra de sorra per una ciutat més respectuosa amb el medi ambient i amb 

la sostenibilitat del planeta.

La Idea



Necessitat

La necessitat de poder gaudir de 

l’accessibilitat i facilitat en realitzar una 

transició energètica adaptada a diferents 

nivells. Diferent públic:

• Ciutadania i comunitats veïnals que els 

costa posar-se d’acord, analitzar la 

viabilitat i gestionar un canvi de generació 

d’energia en els edificis

• Comerços, establiments, entitats, 

residències que potser ja convençuts no 

fan el pas cap a una transició per manca 

d’estudi, finançament, saber com 

procedir...

• Polígons industrials, Admó. local i 

equipaments públics els quals necessiten 

alinear-se amb la transició energètica.

• La ciutat/poble/vila, que minimitza l’impacte 

ambiental i guanya en autosuficiència 

energètica, abaratint a mig-llarg termini el 

cost de despesa energètica.

Qui té la necessitat?

El servei es dirigeix principalment a 5 blocs:

• Les comunitats de veïns i particulars. 

• Comerços, empreses, entitats, residències, 

etc.

• Polígons industrials, equipaments públics, 

Administració local.

• Ciutadania en general, especialment pel 

que fa a la sensibilització del consum 

conscient i responsable. 

• El sector professional i els agents entorn 

les renovables: petites companyies 

elèctriques (principalment cooperatives, 

com Som Energia), instal·ladors/es, 

enginyeries, àmbit jurídic i de gestió, 

entitats financeres (principalment ètiques i 

cooperatives)

Idea

Punt d’assessorament i acompanyament per 

a la creació de comunitats energètiques 

autosuficients. La idea és centralitzar en un 

punt la informació necessària i les capacitats 

dels diversos actors del sector per poder 

gaudir “claus en mà” d’energia sostenible 

Un espai on la ciutadania, les comunitats 

veïnals, l’Administració local, la indústria, el 

comerç i la resta d’agents econòmics, socials i 

culturals poden trobar tots els recursos per 

iniciar la transició energètica a diferents 

nivells.

Vol esdevenir un referent local en la promoció 

de la transició energètica, un espai de 

sensibilització cap a un consum energètic 

més sostenible, i també un espai 

d’empoderament cap a un consum més 

conscient i responsable.

Desenvolupament de la idea 
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Tendències

Tendències que reforcen el sector i la idea de negoci:

• El 10 d’octubre del 2.018 el govern espanyol deroga el denominat

“Impuesto al Sol”, la normativa d’autoconsum més restrictiva del

món.

• Els esforços mundials cap a la descarbonització podrien produir

una ràpida acceleració en el ritme de la inversió en energia solar

fotovoltaica.

• Millora de la rendibilitat econòmica de les instal·lacions solars

fotovoltaiques. Les instal·lacions seguiran la tendència d’abaratir-

se, continuant la reducció del preu de l’autoconsum. Els temps de 

retorn energètic per una instal·lació́ fotovoltaica a Europa s’estima

entre 1,5 i 3,5 anys. (2)

• Segons l’Agencia Internacional de la Energia, es factible un

escenari en el que el 16% del consumo elèctric mundial es generi

mitjançant producció fotovoltaica al 2050. (1)

• La Digitalització entrarà en força en les centrals fotovoltaiques,

passant de adaptar-se a la xarxa a donar-li suport. Es preveu que

més del 80% de los sistemes residencials estaran connectats a

xarxes de centrals elèctriques virtuals. (Energia al “núvol”

energètic)

• La proporció de sistemes fotovoltaics acompanyats

d'emmagatzemament seguirà augmentant. La millora de les

bateries en aquests últims anys han estat molt importants.

• L'energia solar es perceb com una font d'energia neta i

respectuosa amb el planeta. Les grans corporacions seguiran

impulsant l'energia solar amb objectius 100% renovables, per

alinear-se amb aquests valors.

http://www.iea.org/t&c


Conceptualització de la idea 

Què?

Volem ser el punt de referència per a la transició 

energètica a la ciutat (comarca), oferint des d’informació i 

formació al diferent públic, fins a un conjunt de serveis 

per materialitzar la implantació dels sistemes energètics.

En funció dels resultats de la validació de necessitats, 

que plantegem fer abans de dissenyar la solució, 

valorem diferents escalats del projecte:

• Conscienciació i sensibilització: a partir de sessions 

informatives i formatives

• Creació de comunitat: empoderament de les 

comunitats veïnals i la resta d’actors per donar-los 

eines i acompanyar-los en la transició

• Recerca de cobertes disponibles i altres espais per a 

la millor ubicació de les plaques solars fotovoltaiques

• Gestió de permisos i acompanyament en el marc 

legal i tramitacions per a la instal·lació

• Recerca de les fonts de finançament i inversions 

inicials (inversors/es), facilitant els càlculs 

d’amortització de la inversió, rendiments, 

manteniment, i, en general, la viabilitat de l’operació

• Facilitació dels professionals i entitats proveïdores 

per a la correcte instal·lació dels nous sistemes 

energètics

Com?

Dur a terme una iniciativa de transició energètica ha de 

comptar amb el suport de l’Administració, que ha de 

compartir-la com una aposta per un futur més sostenible 

i saludable (nivell local, però també global). Per això, a 

banda de ser un dels potencials públics destinataris, 

també pot facilitar els espais pilot per implementar els 

primers canvis de sistema energètic. 

Segons la validació de necessitats i dimensionament de 

les diferents instal·lacions segons sub-segment el 

projecte tindrà un posicionament o un altre.

El marc regulador, la disponibilitat d’espais adequats, la 

capacitat de finançament, la rendibilitat de la inversió i la 

qualitat dels materials i instal·lació seran clau per a la 

viabilitat del projecte.

Aquest, parteix d’una estructura mínima i acord amb els 

principis (associació sense ànim de lucre) i amb el suport 

de juristes, enginyers, gestoria, assegurances, 

instal·ladors i empreses subministradores.

La creació de comunitat i l’establiment d’aliances 

permanents amb entitats referents del sector contribuiran 

a la seva viabilitat.

Per a qui?

La implementació la iniciativa pot començar pels espais 

que faciliti l’Administració (C), teixint, així, la confiança 

necessària per abordar els altres segments. En funció 

dels resultats de la validació de necessitats, a la resta de 

segments es prioritzaran uns sub-segments o altres, en 

funció del grau de necessitat que tinguin, el tipus de 

solució que requereixi i els recursos necessaris per 

executar-la.

A. COMUNITATS DE VEÏNS I PARTICULARS: amb 

pocs recursos i poc espai, dos sub-segments: els 

convençuts; i els no convençuts, amb dificultats de 

coordinació, poca visió del llarg termini

B. EMPRESES, ENTITATS: generalment convençudes 

i amb visió de rendabilitat a mig-llarg termini. Varietat 

de disponibiltat / mida de cobertes

C. EQUIPAMENTS PÚBLICS, POLÍGONS 

INDUSTRIALS: convenciment i aposta decidida. 

Disponibilitat de coberta

D. CIUTADANIA, COMUNITAT EDUCATIVA: 



El canvas reduït pel model de negoci

Aliances clau

• Enginyeria especialista (ex: 

aiguasol, azimut)

• Empreses instal·ladores

• Empreses de manteniment

• Som energia/Hola Luz

• Administració local

• Plataformes de crowfunding

Activitats clau

• Creació de comunitat

• Conscienciació i 

sensibilització (Formació)

• Gestió de permisos

• Recerca inversos inicials

• Recerca de cobertes 

disponibles

Recursos clau

Know-How finançament

• Know-How marc regulador

• Know-How enginyeria

• Know-How fotovoltaiques 

socialitzades (referents) 

Proposta de Valor 

• Assesorament i 

acompanyament a la creació 

de comunitats energètiques 

autosuficients

• Per empoderar, sensibilitzar i 

conscienciar la comunitat

• Volem crear consumidors 

conscients

Relació amb clients

• Creació de comunitat

• La gestió de la confiança

Canals 

• Porta a porta

Segments de clients

• Comunitats de propietaris: 

noves i existents

• Empreses Conscients: 

indústries/polígon, comerços 

i mercats, entitats 

(teatre/casino), residències

• Ajuntaments

Organismes i equipaments 

públics 

Estructura de costos

• Estructura mínima associació sense 

anim de lucre (local)

• Juristes de suport

• Gestoria

• PRL

• Assegurances 

• Salaris

Model d’ingresos

• 7% de marge instal·lacions realitzades 

per fer-ne de noves

• Quota fixe per aliances clau 



Pre-viabilitat de la idea 

Estructura de costos
(activitats clau, recursos clau, aliances clau i canals)

1 En la fase Pilot considerem costos de vida + costos mínims de comunicació 

de la fase. En aquesta fase es contempla un autofinançament important dels  

impulsors.

2 En ambdues fases es buscarà negociar que la web, marca, comunicació, 

eCommerce, etc. es paguin en concepte de tarifa plana per a minimitzar 

inversions inicials i repartir “esponjar” la tresoreria.

3 En la fase continuïtat ja es contemplen promocions.

Model d’ingressos de costos
(dimensionament de mercat i tarifes serveis)

1. Idescat – Institut d’estadística de Catalunya - Generalitat de Catalunya. 



Pre-viabilitat de la 

idea 

Punt d’equilibri (menusal)

Escenari de punt d’equilibri en les següents 

condicions:

• Número de Camps fotovoltaics “Petits”. 

Entorn a 100 m2.

• Preu venda 40.000€

• Costos variables relacionats amb el 

disseny, càlcul i execució del camp 

fotovoltaic

Calcularem el punt d’equilibri per 

conèixer quantes unitats  de producte o servei haurem 

de vendre per cobrir costos i veure si aquest volum 

d’unitats és factible amb els recursos que tenim. La 

fórmula per calcular el punt d’equilibri és:

PE = CF / (PVunitat - CVunitat)

Costos

Ingressos per vendes

Costos fixes / mes



Escenari d’arribada a la viabilitat

Escenari plantejat:

• Primer any sense Bestretes (Salaris) pels socis 

fundadors, l’objectiu es constituir-se i començar a 

engegar el projecte.

• Segon any, l’objectiu és arribar al punt d’equilibri, 

amb una bestreta mínima (50 % Bestreta 

objectiu).

• Tercer any, objectiu arribar a la viabilitat. Totes 

les despeses de l’any estan cobertes. El projecte 

es Viable.

Fem un projecció de vendes i despeses.

La fórmula per calcular la projecció:

Primer any, entre el 0% i 15 % vendes objectiu.

Segon any, entre el 30 i 50 % vendes objectiu.

Tercer any, arribem  al 100 % vendes objectiu

Facturació Mensual

Resultats Acumulats 

mensuals

Pre-viabilitat de la 

idea 



Segona part

Validació



Validació de les necessitats amb qui les té
Descripció de la fase: en tot nou projecte, abans i tot de dissenyar la solució que creiem oportuna a la 

necessitat detectada, serà recomanable que validem les necessitats detectades amb qui les té. En 

aquesta fase doncs, haurem de (a) llistar les necessitats que creiem que cal resoldre i (b) validar-ho 

(contrastar-ho) amb qui té (creiem aquestes necessitats).

Hipòtesis de necessitats:

A. Segment usuàries / consumidores finals:
• Voluntat de reduir els costos energètics, modernitzar instal·lació, 

reduir la dependència del sector energètic tradicional

• Voluntat de contribuir a la millora del medi ambient

• Desconeixement del sector energètic (en general i green, en 

concret), la seva eficàcia, rendibilitat, costos / inversió

• Falta de temps i recursos per engegar un projecte i el seu estudi 

previ, i el seguiment del seu desenvolupament

• Desconeixement de les possibilitats dels espais (cobertes) 

disponibles o accessibles.

• Desconeixement de proveïdores, manca de confiança

B. Segment sector energètic green

(entitats, professionals):
• Les entitats i professionals del sector volen incrementar projectes 

d’energia “verda”

• Tenen dificultat per accedir a comunitats, comerços, polígons...

C. Segment administració i 

equipaments públics: 
• Voluntat de reduir costos energètics i contribuir a la sostenibilitat 

ambiental i a una ciutat més autosuficient.

• Tenen dificultat per promoure entre els privats (comunitats, 

comerços, entitats) el canvi cap a la transició energètica.

Accions o estratègies
A continuació proposem un seguit d’accions i eines per validar

les necessitats detectades.

☑ Exercici d’empatia (passar per la necessitat)
L’exercici d’empatia significa “posar-nos en les sabates” de les 

usuàries finals. Es tractat de viure en primera persona la seva 

experiència per tal d’entendre millor les seves necessitats.

• Viure directament el debat i el dubte de les comunitats de veïns 

sobre la conveniència o no de les plaques solars, dels processos 

de contractació d’obres, el seguiment d’execució...

• Acompanyar professionals (enginyers o instal·ladors) a fer el 

seguiment d’estudi, instal·lació...

☐ Passeig per fòrums online
Amb aquest “passeig” pels fòrums on-line podrem validar inclús 

descobrir necessitats de clients.

☑ Entrevistes usuàries, clientes

L’objectiu de les entrevistes de necessitat és validar cadascuna de 

les necessitats (llistat de hipòtesis de necessitat) amb les usuàries 

finals.

• Contrastar el llistat d’hipòtesis de necessitat amb cada persona 

entrevistada. Entre 10 i 15 entrevistes.

☑ Entrevistes agents
En aquest cas perseguirem el mateix objectiu que a les entrevistes a 

clients, però en aquest cas amb aquells agents relacionats amb les 

usuàries finals del servei o producte.

• Contrastar el llistat d’hipòtesis de necessitat amb cada persona 

entrevistada. Entre 10 i 15 entrevistes.



Validació del producte servei / solució
Descripció de la fase: una vegada haurem validat les hipòtesis de necessitat, actualitzarem les nostres 

hipòtesis de producte, que, de nou validarem amb les persones objectiu del nostre model de negoci. 

En aquesta fase direm doncs que validarem les hipòtesis de producte o solució.

Hipòtesis de producte

A. Segment usuàries finals:

• A les usuàries finals els interessa cercar, informar-se i 

contractar el servei a entitats referents que tinguin una 

forta presencialitat (confiança).

• Les mateixes usuàries volen que la fidelització els arribi 

per un servei “claus en mà” i seguiment del manteniment

B. Segment professionals i entitats proveïdores

• Les professionals i proveïdores tenen els coneixements, 

tecnologia i subministraments necessaris per completar 

tota l’oferta.

C. Administració 

• En l’arrencada del projecte serà interessant veure com es 

posiciona l’Administració (sobretot local) en la promoció i 

facilitació tant de processos administratius, permisos, 

espais i cobertes.

Accions o estratègies

Entrevistes de solució 

L’objectiu de les entrevistes de solució és validar les funcionalitats que 

hauria de tenir o s’espera que tingui el servei o producte ideat (llistat de 

funcionalitats) amb les usuàries finals.

• Entrevistes 1 a 1 de funcionalitats a potencials usuàries 

acompanyades amb prototip on-line o físic.

☑ Entrevistes de solució a agents
En aquest cas perseguirem el mateix objectiu que a les entrevistes a 

clients, però en aquest cas amb aquells agents relacionats amb les 

usuàries finals del servei o producte.

• Entrevistes a1 a 1 i a grups de professionals i agents del 

sector de funcionalitats a potencials clients, 

acompanyades amb prototip on-line o físic.

☑ Prototip Online
Els prototips on-line ens serviran per il·lustrar, mostrar, els servei  o 

producte al client. L’objectiu no és tenir el producte acabat sinó mostrar-

ne les mínimes funcionalitats al client per copsar la seva visió i/o 

millores.

1. Mock-up de web (posicionament i funcionalitats)

2. Plantilla web amb funcionalitats catàleg i e-commerce

☑ Prototip físic
Els prototips fícis ens serviran per il·lustrar, mostrar, els servei  o 

producte al client. L’objectiu no és tenir el producte acabat sinó mostrar-

ne les mínimes funcionalitats al client per copçar la seva visió i/o 

millores.

• Mock-up marca

• Folletó / catàleg



Validació dels números :
Descripció de la fase: en aquesta fase validarem aquelles informacions o 

hipòtesis relacionades amb el nostre pla econòmic i financer: costos fixes, 

variables, preus, marges, en les dues dimensions relacionades amb el projecte 

(les dimensions interna i externa).

A. Dimensió Interna

• Revisarem els principals i més importants costos fixes i 

variables del projecte. 

• Validarem que els marges aplicats als productes o serveis 

oferts siguin els que s’apliquen al sector.

• Validarem que els preus dels nostres productes i serveis 

cobreixen aquells costos relacionats amb creació, producció, 

assemblatge i/o comercialització 

B. Dimensió externa 

• Validarem els nostres preus a partir de la percepció dels 

clients i la competència (en especial) directe i similars del 

sector.

Accions o estratègies 
A continuació proposem un seguit d’accions i eines a dur

a terme en aquesta fase.

A. Dimensió Interna

☑ Revisió de costos fixes, variables 

Revisarem els costos fixes amb informacions dels principals 

agents del sector. Una segona eina consistiria en descarregar-

nos informes econòmic financers (per exemple: balanç i compte 

de resultats) d’empreses del sector que ens aportarien més 

detall dels costos i marges.

☑ Revisió de preus

En aquest cas utilitzarem la eina d’anàlisi de preus (tarifes) a 

partir del recull dels nostres costos fixes, variables i marges del 

nostres productes o serveis.

B. Dimensió Externa:

☑ Taula comparativa d’entitats afins
Aquesta taula comparativa ens ajudarà a recollir i analitzar quins son els preus 

de la nostra competència (directe o similars), distingir entre les entitats de preu 

alt, mig i baix, i establir la tarifa mitja del mercat. Aquesta eina també és útil per 

recollir i analitzar altres aspectes de la competència com la comunicació que 

utilitzen (marca, llenguatge, to, etc.), quins canals de contacte utilitzen, etc.

☑ Percepció dels clients 
També serà important recollir la percepció que els potencials clients tenen 

sobre el nostre producte i servei.

Entrevista a potencial usuària dels nostres serveis, a partir de 

les dades obtingudes a la comparativa amb competència per tal 

de recollir la seva percepció.

Validació de números

https://www.einforma.com/informacion-empresas/informes-empresas/balance-empresas
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