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1 Context i mercat 
elèctric



Mercat diari
Formació del preu. Exemple 6 abril 2021, 10 h



Mercat diari
Formació del preu. Exemple Abril 2021

Comercialitzadores 180 €/MWh

Ofertes a 0 €/MWh

Consumidors amb 
gestió demanda o 
hidràulica reversible

Productors amb cost 
variable 

Cassació, històricament al 
voltant 50 €/MWh



Mercat diari
Formació del preu. 6 abril 2022 10 h

Comercialitzadores > 500 €/MWh

Cassació>250 €/MWh



Mercat diari
Evolució 2018-2021

Temporal Filomena Gener 
2021:  94,99 €/MWh

23 desembre:    383,67 €/MWh



Mercat diari
Evolució Gener - Abril 2022

Temporal Filomena Gener 
2021:  94,99 €/MWh

23 desembre:    383,67 €/MWh

 200-250 €/MWh

8 Març 9h:    700 €/MWh



Mercat diari
Garanties i pagaments.          Afectació a tresoreria

NORMATIVA

Si no hi ha 
suficients 
garanties, no es 
permet seguir 
operant.
Si no es paguen les 
factures, 
s’executen les 
garanties.



Mercat a futurs
Funcionament

Per tal de poder vendre a preu fix minimitzant els riscos, busquem cobrir la demanda a un 
preu conegut per endavant. Tant amb plantes pròpies (5%) com amb intermediaris (95%)

● El mercat diari i les expectatives del que pot passar marquen els preus a futurs

● En comprar per endavant, gairebé sempre cal dipositar avals

● Els avals d’entrada són un % del valor de l’energia comprada. A més preu i més volum, 
més necessitat de finançament

● Els avals s’actualitzen en funció de com va canviant el preu 

● Espanya i Portugal els mercats principalment són OMIP i MEFF



Mercat futurs
Funcionament



Mercat futurs
Funcionament



Mercat futurs
Garanties en diversos escenaris

Caiguda de preus
Augment de preus



Previsions Mercat futurs
Volum d’energia mensual 

 Diferencia entre 
créixer, pausar, o 
reduïir, podría ser 
de 10GWh



Entorn
Altres comercialitzadores a Europa i l’estat espanyol

L’afectació està sent a escala europea, amb particularitats pròpies de cada país:

● Anglaterra: Comercialitzadores amb milions clients han fet fallida i traspassat a 
comercialitzadora més gran. Altres han pausat l’entrada nous clients

● Alemanya: 38 comercialitzadores petites han tancat

● Cooperatives Enercoop (frança), Ecopower (Bélgica), Greenpeace Energy (Alemanya), 
han pausat l’entrada de nous clients

● Espanya: any 2021,  22 comercialitzadores van tancar o fer fallida. A 2022, de moment, 15. 
Moltes altres, tan petites com algunes mitjanes, estan reduint la cartera de clients. 



Impacte a la factura
Usuari 4,7 kW potència i 2500 kWh consum anual



2Context intern, 
afectació i mesures a 
Som Energia



2.1 Solvència i tresoreria
Aportacions voluntàries al capital social

Aportacions 

15.536.200 €

interés nominal anual:1%
revisable a asamblea



2.1 Solvència i tresoreria
Tresoreria

Amb les aportacions de socis i el 
suport dels Bancs tenim una 
capacitat financera molt més 

alta

Exercici 2021:

Sense les aportacions de les  
persones sòcies en els últims mesos 
de 2021 no s'hauria pogut atendre 
pagaments.

A finals de novembre del 2021  
s’incrementa el finançament amb 
Fiare, ICF, Caixa Enginyers i Caja Mar i 
s'arregla  temporalment la situació.

Exercici 2022:

En comptar amb les aportacions de 
socis i la possibilitat d’utilitzar les 
pòlisses bancàries la situació és de 
menor risc.



2.1 Solvència i tresoreria
Disponibilitat bancària

Disponibilitat i Disposat:  

● A finals de 2021 disposàvem de 
10,9 M dels quals teníem utilitzats 
el 6,3 M€

● Actualment disposem de 23,7 M€ 
i utilitzem menys,  4,7 M€

Tenim més capacitat per a 
assumir increments de preus i 

garanties associades



2.1 Solvència i tresoreria
Resultat i Balanç 2021 Actiu: 53,3 M€

III. Deutors Comercials: 15,2 M€

Clients i Iva a retornar de AEAT

V. Inv. Financeres a Curt: 16.3 M€

Garanties al mercat i Derivats

Passiu 53.3 M€

Personas Socias: 40,3 M€

Patrimoni Net + Deutes amb 
empreses del Grupo i Associades 

Reste                    : 13,0 M€



2.1 Solvència i tresoreria
Resultat i Balanç 2021

Incrementa 
progressivament 
l’import de la Xifra de 
Negoci a causa de 
l’increment de clients i 
preus de 2021.

S’observa una reducció 
del marge comercial 
que  es compensa per 
la reducció de Tributs 
(IAE) d'anys anteriors 
(dintre de “Otros 
gastos de Explotación).

L’increment dels 
Ingressos Financers 
estan també associats 
principalment a 
activitat comercial 
(Derivats).



2.2 Històric d’afectacions i mesures adoptades 
Campanya Associa’t!

ENVIADES A LA COR

2.978

USUÀRIES AVISADES

7.349

NOVES SÒCIES (GEN-MAR)

4.393

Impacte aproximat en tresoreria: 375.000 euros que no s’han de destinar en 
compra d’energia i 430.000 en aportacions al capital social de la 
cooperativa.



2.2 Històric d’afectacions i mesures adoptades 
Contractes 3.0 o bé > 50 MWh anuals

RENOVA04
● 25
● 78.800 € (dipòsits sol·licitats i 

rebuts) 

SENSE 
RESPOSTA/PENSANT03 ● 32

● 109.200 € (dipòsits sol·licitats)

NO RENOVA/BAIXA02 ● 32
● 127.900 € (dipòsits sol·licitats)

TOTAL INFORMATS01 ● 89
● 315.900 € (dipòsits sol·licitats)



2.2 Històric d’afectacions i mesures adoptades 
Atenció a les persones usuàries: context

Pandèmia i adaptació al teletreball i a les normatives que s’han d’aplicar amb molt pocs dies de 
marge (RD 11/2020 de 31 de març, Circular 3/2020, de 15 de gener, etc).

Juny del 2021: entrada en funcionament dels nous peatges. La falta de preparació de les 
distribuïdores comporta:

● Retard en l’enviament de les lectures de molts contractes (al setembre eren uns 2800, al 
desembre uns 800 i actualment encara en tenim uns 100).

● Incidències massives en els fitxers que contenen les lectures.
● Augment del temps de resposta en les reclamacions.

Des de l’agost del 2021, fins a quatre actualitzacions de tarifes davant l’escalada de preus.



2.2 Històric d’afectacions i mesures adoptades 
Atenció a les persones usuàries: indicadors actuals

Pr

Pics històrics @: 
↑ 108%

● GEN: 13/01/2022: 794
● FEB: 07/02/2022: 700
● MAR: 14/03/2022: 846

Mitjana nous @ diaris: 161 

Pics històrics ☎ 
↑ 124%

● GEN: 14/01/2022: 863
● FEB: 01/02/2022: 759
● MAR: en estudi

Mitjana diària ☎: 480 

ATENCIÓ I SUPORT
IMPAGAMENTS

↑ 14,77 %

FACTURACIÓ

2,25 % facturació 
encallada ↓

CONTRACTACIONS 
i MODIFICACIONS

↓ 120% C’s i A’s

↑ 37% M’s

RECLAMACIONS

R1 pendents Distribuïdores:              

↑ 416 % 

R1 pendents ET: ↑ 700 %



2.2 Històric d’afectacions i mesures adoptades 
Pausa a l’entrada de nous contractes

● Finals 2021 i inicis 2022, gran augment de trucades i consultes
● Principis de Març:

○ Més 100 sol·licituds de nous contractes al dia.  
○ Previsions de preus molt altes

● Cada nou client:
○ Pèrdues econòmiques, ja s’havia arribat a volum energia per als 

clients actuals (caldria comprar més i tornar pujar preu venta)
○ Major impacte en el volum i avals a dipositar a OMIE, tan immediat 

com futur



2.2 Històric d’afectacions i mesures adoptades 
Atenció a les persones usuàries: Augment de les 
comunicacions ET - SÒCIES

2021/12/29

Primera comunicació de 
mesures extraordinàries

Revisió de contractes 3.0TD; 
focus en facturació encallada; 
aportacions al capital social, etc.

2021/12/30

Comunicació de noves 
tarifes a partir 1 Febrer

2022/01/05

Campanya Associa’t!

Convidem 7.439 persones a 
associar-se a la cooperativa o bé 
vincular el seu contracte a una 
sòcia existent.

2022/01/13

Segona comunicació 
Associa’t!

2022/01/24

Aportacions al capital 
social, ja superem els 13 
milions.

2022/03/11

Noves Condicions 
Generals de Contractació i 
pausa entrada nous 
contractes



2.3 Mesures en estudi
Refinançament de les plantes existents

ASOMADA SOLAR 3,99 MWp

Préstec: 2.240.000 € 

Final Obra: Març 2022

Inici Operació: Tardor 2022

Entitat bancària: FIARE

APROVAT

12 plantes existents en estudi de 
finançament amb TRIODOS

Préstec sol·licitat: 5-6 M€



2.3 Mesures en estudi
Millorar la liquiditat a partir de la facturació

Valorant diverses propostes que podrien millorar la liquiditat de la cooperativa a partir del 
sistema de facturació. 

● Emetre factures setmanals
● Demanar dipòsit per anticipat
● facturació indexada a mercat majorista



2.3 Afectació RDL 10/022  de 14 maig 2022
Mecanisme ajust cost producció

Valorant diverses propostes que podrien millorar la liquiditat de la cooperativa a partir del 
sistema de facturació. 

● Aplicació del mecanisme pendent autorització per part comisió europea
● Limit 31 maig 2023
● Ajuda a centrals de gas (i carbó), per a que facin ofertes de venta a un preu de referència 

del gas, durant 6 mesos 40€/MWh, llavors s’incremente 5€ cada mes
● La diferència de cost entre la referència i el MIBGAS, es reparteix entre part de la 

demanda
● Intenció del regulador que qui paga el cost sigui qui se’n beneficia. Comercialitzadores i 

consumidors que tinguin cobertures fetes, estan exempts pagar l’ajust



MOLTES GRÀCIES!
ESKERRIK ASKO!
MOITAS GRAZAS!

MUCHAS GRACIAS!
somenergia.coop


