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7 Resum executiu

El projecte Beenergi de la Diputació de Girona assessora els munici-
pis gironins de les comarques gironines adherits al Pacte d’alcaldes 
per tal de mobilitzar inversions planificades als plans d’acció per a 
l’energia sostenible (PAES) o plans d’acció per a l’energia sostenible 
i el clima (PAESC). 

L’objectiu del projecte Beenergi es centra principalment a:

-  Contribuir als objectius de l’estratègia Europa 2020
Donar suport als 208 municipis de la demarcació de Girona (99,22 % de la 
població) que han signat el Pacte d’alcaldes i tenen l’objectiu d’aconseguir 
reduir, com a mínim, en un 20 % les emissions de CO2 a la Unió Europea per 
a l’any 2020.

-  Millorar les finances municipals gràcies a l’estalvi energètic
Els estalvis en energia faran possible una reducció de les despeses corrents. 

-  Establir un nou model de governança multinivell entre 
les autoritats locals
El fet d’agrupar inversions en energia sostenible promou les economies d’es-
cala i simplifica els procediments administratius. Aquests nous models de 
govern poden ser replicats per altres autoritats locals i poden ser exportats 
a altres sectors.

-  Crear llocs de treball verds
La finalitat és millorar la competitivitat de les empreses i de les capacitats 
i habilitats dels treballadors actuals i potencials en l’àmbit de les energies 
renovables i l’eficiència energètica a les comarques gironines, a través de 
programes específics de formació de petites empreses de serveis energètics 
(MESCO) locals.

-  Reduir el risc d’incendis forestals
El 67,50 % de la superfície de les comarques gironines (317.771 hectàrees) 
està coberta per boscos. Les calderes de biomassa instal·lades en edificis mu-
nicipals utilitzen biomassa local provinent dels boscos municipals o privats a 
través de la gestió forestal sostenible. 
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Des de l’abril de 2015, el projecte Beenergi ha assessorat des del punt de vista 
tècnic, jurídic i financer més de 110 municipis de les comarques gironines amb la 
finalitat de dur a terme actuacions per promoure l’eficiència energètica en l’en-
llumenat públic i en els edificis públics municipals, així com la creació de xarxes 
de calor amb biomassa i la producció local de biomassa sostenible. 

Gràcies al projecte Beenergi, a les comarques gironines 100 municipis han mi-
llorat l’eficiència energètica de l’enllumenat públic i d’edificis, la qual cosa ha su-
posat un estalvi total de 6.037,32 tones de CO2, la mobilització de 20,30 milions 
d’euros en inversions i la creació de 311 llocs de treball 1. A més, els contractes 
han generat una mitjana d’estalvi energètic del 32,22 %.  Cal destacar que a curt 
termini més de 34 municipis preveuen impulsar nous contractes amb microem-
preses de serveis energètics en els propers anys i que aquestes actuacions supo-
saran una nova inversió de 16,1 milions d’euros en els propers anys. 

Pel que fa a la millora de l’eficiència energètica d’edificis i a la creació de xarxes 
de calor, el projecte Beenergi ha impulsat l’eliminació de l’ús de combustibles 
fòssils per l’ús de biomassa forestal local i sostenible en 110 edificis de 45 muni-
cipis. Aquest consum en biomassa forestal ha contribuït a disminuir el risc d’in-
cendi forestal en  6.431 hectàrees gràcies a la gestió forestal sostenible. Al mateix 
temps ha generat un estalvi de 2.612 tones de CO2 i la creació de 282 llocs de 
treball 1. Cal destacar que 15 municipis més preveuen instal·lar calderes de bio-
massa en els seus edificis.

A més, el programa Beenergi proporciona l’accés a les dades de consum d’ener-
gia local i promociona la comunicació dels resultats del programa a través d’Euro-
pa per tal que aquests nous esquemes es puguin replicar a altres regions.

El nombre de llocs de treball s’ha creat a partir de la ratio publicada al document: Pla de l’Energia i 

Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020. 

1
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110 municipis assessorats. 
6.037,32 tn CO2 estalviades. 
20,30 m. euros en inversions. 
311 llocs de treball creats.
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L’equip tècnic del projecte Beenergi, juntament amb la resta de membres del 
Servei de Medi Ambient, ofereix assessorament gratuït als municipis signataris 
del Pacte d’alcaldes a través del Pla de Serveis per al Foment de l’Eficiència Ener-
gètica i les Energies Renovables, i per a la Promoció de la Biomassa Forestal a les 
Comarques Gironines. El Pla inclou l’assistència següent:

1) Assistència tècnica necessària per millorar l’eficiència energètica de l’en-
llumenat públic exterior, mitjançant un contracte amb empreses de serveis 
energètics (ESE) o altres fórmules de finançament.

2) Assistència tècnica necessària per millorar l’eficiència energètica d’edificis 
públics, mitjançant un contracte amb ESE o altres fórmules de finança-
ment.

3) Assistència tècnica necessària per instal·lar calderes o xarxes de calor que 
funcionin amb biomassa forestal o combinades amb altres fonts d’ener-
gia renovable, i per efectuar altres instal·lacions per aconseguir l’eficiència 
energètica d’edificis, mitjançant contractes amb ESE o altres fórmules de 
finançament.

4) Assessorament jurídic i tècnic en el procés de millora de l’eficiència energètica 
de l’enllumenat públic i d’edificis públics mitjançant contractes amb ESE o altres 
fórmules de finançament.

5) Assistència tècnica per a la producció i consum de biomassa procedent de 
la gestió forestal sostenible en l’àmbit local.

6) Publicació de dades de consum energètic municipal en format obert 
(open data).

7) Assessorament financer per a inversions de projectes d’eficiència energè-
tica i d’energies renovables.

8) Seguiment del contracte amb empreses de serveis energètics (ESE) o bé 
microempreses de serveis energètics (MESE).
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En el cas que un municipi sol·liciti assistència per dur a terme inversions en efi-
ciència energètica de l’enllumenat públic o d’edificis municipals, l’equip tècnic 
del projecte Beenergi estudia la viabilitat. Si és necessari, encarrega l’auditoria 
energètica de l’enllumenat públic i, en el cas d’edificis, el projecte executiu per 
a la instal·lació de calderes de biomassa o per a la creació de xarxes de calor. Un  
cop quantificada la inversió, l’equip tècnic analitza les diferents opcions de finan-
çament i de contractació més adequades per a cada municipi.

En total 110 municipis han sol·licitat el Pla de Serveis per al Foment de l’Eficiència 
Energètica i les Energies Renovables, i per a la Promoció de la Biomassa Forestal 
a les Comarques Gironines.

1. Assistència tècnica necessària per millorar 
l’eficiència energètica de l’enllumenat públic

44

2. Assistència tècnica necessària per millorar 
l’eficiència energètica d’edificis públics

51

3. Assistència tècnica necessària per instal·lar calderes o xarxes de calor 57

4. Assessorament jurídic 74

5. Assistència tècnica per a la producció i consum de biomassa 18

6. Publicació de dades de consum energètic 
municipal en format obert (open data) 28

7. Assessorament financer per a inversions de projectes 
d’eficiència energètica i d’energies renovables

11

8. Seguiment del contracte amb empreses de serveis energètics 
(ESE) o bé microempreses de serveis energètics (MESE)

9

NOMBRE DE MUNICIPIS QUE HAN SOL·LICITAT ASSISTÈNCIA
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Els municipis gironins, per tal de dur a terme accions de millora de l’eficièn-
cia energètica en edificis o instal·lacions municipals, contractaven diferents 
serveis, subministraments i obres a diferents interlocutors: 

 - La consultoria o enginyeria, que dissenya el projecte o proposa una millo-
ra mitjançant un projecte bàsic i/o executiu i quantifica en alguns casos els 
estalvis energètics previstos a títol informatiu.

 - L’empresa de subministrament elèctric i/o tèrmic (per exemple, d’estella 
forestal), que proporciona el seu servei al municipi independentment de 
la millora aplicada.

 - El proveïdor o instal·lador de la tecnologia, que realitza la millora segons 
les prescripcions tècniques del projecte d’enginyeria.

 - Entitats financeres o altres organismes públics per tal de finançar la inversió.  

3.1. Contractes a través de microempreses de serveis energètics (MESE) 

3.1.1. Antecedents: el model de contracte abans de la implantació dels con-
tractes de gestió energètica integral amb una MESE 

Instal·ladors

Proveïdors

Subministrament 
energètic

Finançament i 
subvencions

Consultoria i 
enginyeria

Agents involucrats en la gestió 
energètica municipal sense un contracte MESE

Ajuntament

Conceptes innovadors per a la mobilització d’inversions en energia sostenible
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En aquest tipus de contracte cada actor actua de forma individual, sense 
assumir o garantir els estalvis energètics de la proposta aplicada de forma 
directa. L’ús d’aquest model té aspectes positius i negatius que s’analitzen a 
continuació.

Aspectes positius

 - Simplicitat en la gestió contractual, perquè representa la forma habitual i 
convencional de contractació pública.

 - L’ajuntament pot triar per separat cada interlocutor.

 - Abaratiment dels interessos del crèdit. L’ajuntament pot rebre crèdit ban-
cari amb uns interessos al voltant de l’1,5 % (dades de 2016), menors en 
cas que el finançament s’obtingui a través d’una empresa. 

Aspectes negatius

 - Cap dels agents es responsabilitza contractualment dels estalvis energètics 
previstos.

 - No hi ha seguiment per part de cap dels agents de les mesures d’eficiència 
energètica aplicades ni de la qualitat i execució de l’obra. En general, els 
ajuntaments no disposen de tècnics especialitzats en eficiència energètica 
i en el cas que en disposin aquests no tenen prou temps per revisar els 
estalvis previstos i fer-ne el seguiment adequat. 

 - No es té en compte el manteniment preventiu i correctiu de les instal·laci-
ons un cop executada l’obra.
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Una microempresa de serveis energètics (MESE) és una petita o mitjana em-
presa (pime) o una unió temporal d’empreses (UTE de pimes) especialitzada 
en el manteniment de l’enllumenat públic, d’edificis municipals, o en el sub-
ministrament d’energia renovable, que ofereix tots els serveis necessaris per 
implantar un projecte integral d’eficiència energètica o d’energia sostenible 
en les instal·lacions municipals, des de la fase de projecció fins a la fase de 
mesura i verificació dels estalvis del projecte.

3.1.2. La MESE. Concepte i definició

Consultoria i 
enginyeria

Finançament i 
subvencions

Subministrament 
energètic

Sistemes de 
control i gestió 

energètica

Instal·ladors i 
proveïdors

Agents involucrats en la gestió 
energètica municipal amb un contracte MESE

Ajuntament

MESE

Les MESE ofereixen els serveis següents:

 - Desenvolupen millores en l’àmbit de l’eficiència i l’energia sostenible amb 
l’objectiu d’incrementar l’eficiència energètica i la reducció d’emissions 
dels edificis o les instal·lacions municipals.

 - Ofereixen un servei d’implantació de la mesura sostenible i de la seva ges-
tió per garantir-ne la qualitat durant un període superior a 3 anys com a 
mínim.
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 - Garanteixen l’obtenció dels estalvis energètics i la reducció d’emissions 
proposades.

 - Poden finançar l’operació i recuperar-la gràcies als estalvis energètics i 
econòmics aconseguits.

 - Tenen la capacitat per formalitzar contractes de llarga durada.

 - Cerquen aliances amb altres figures professionals per poder oferir un ser-
vei de gestió energètica integral.

Els models de contractes a través de MESE es caracteritzen pels aspectes 
següents:

 - Proporcionen una millora d’eficiència energètica i/o un estalvi d’energia 
degudament quantificada.

 - L’empresa ESE assumeix un cert grau de risc econòmic mitjançant el con-
tracte que lliga la compensació econòmica amb els estalvis d’energia que 
genera el projecte.

Projecte amb 
l’objectiu d’obtenir 
estalvis energètics

SERVEI ENERGÈTIC:
FUNCIÓ ESES

Pagament del 
Projecte lligat als 

estalvis energètics

Existeixen diferents contractes que es poden plantejar en relació amb els 
edificis municipals.
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3.2. Tipus de contracte amb MESE 

3.2.1. EPC: Energy Performance Contracting o contracte de rendiment 
energètic

L’objectiu dels contractes EPC és la reducció dels costos operacionals de les 
instal·lacions per garantir els estalvis a fi de poder recuperar la inversió ini-
cial. 

En aquesta tipologia de contractes es poden distingir contractes amb:

Estalvis garantits

 - La MESE garanteix al client els estalvis que obtindrà després de l’aplicació 
de les mesures.

 - Si hi ha menys estalvis dels previstos: la MESE paga la diferència equiva-
lent al cost dels estalvis no aconseguits.

 - Si hi ha més estalvis dels previstos: la MESE i l’ajuntament es reparteixen 
la diferència segons com estigui establert en el contracte.

Estalvis compartits

 - La MESE i l’ajuntament comparteixen estalvis aconseguits pel projecte des 
del principi.

 - La MESE no es compromet a cap estalvi específic.

Modalitat mixta

També poden plantejar-se contractes amb modalitat mixta entre estalvis ga-
rantits i compartits en funció de percentatges, per exemple.
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3.2.2. ESC: Energy Supply Contract o contracte de subministrament energètic

Aquest contracte es basa en el subministrament d’energia útil (MWh). La ESE 
subministra al client energia transformada (vapor, aigua calenta, ferd, etc.) i 
cobra una quota per unitat d’energia transformada venuda al client.  La ESE 
pot mantenir la propietat dels equips i assumeix el risc del preu de l’energia 
i del rendiment de la instal·lació. En aquest cas l’ESE pot:

 -  Contractar el subministrament d’energia amb la comercialitzadora corres-
ponent.

 -  Comercialitzar directament l’energia.

El valor afegit que proporciona la MESE a l’ajuntament és la gestió tècnica de 
les instal·lacions i la gestió d’aprovisionament d’energies finals.

3.2.3. Concessions de serveis

El contracte de concessions d’obres i/o serveis és una de les principals no-
vetats de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i 
substitueix l’antic contracte de gestió de serveis públics.

Les xarxes de calor amb biomassa forestal que subministren aigua calenta 
per calefacció tant a edificis municipals com a edificis privats es poden licitar 
a través d’un contracte de concessió de serveis perquè en aquests casos es 
produeix una transferència del risc operacional a l’empresa concessionària, 
ja que només hi ha el compromís de connexió a la xarxa dels edificis munici-
pals i la viabilitat de la inversió depèn del nombre d’usuaris privats.  
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A continuació es descriuen els diferents tipus de finançament de les inversions 
en energia sostenible que s’han utilitzat.

3.3.1. Finançament a través de fons propis 

L’ajuntament diposa en el pressupost públic del 100 % del capital necessari 
per emprendre les inversions indicades al projecte de millora de l’eficiència 
energètica, fet que abarateix l’execució dels projectes, atès que no es pro-
dueixen interessos de finançament. Per tant, l’ajuntament paga les millores 
d’eficiència energètica segons certificacions d’obra acabada, i no es generen 
interessos deguts al finançament a través de tercers.

3.3.2. Finançament a través d’un crèdit bancari o de l’IDAE (Institut per a la 
Diversificació i Estalvi de l’Energia)

Les inversions s’executen mitjançant un crèdit bancari o bé a través del crè-
dit ofert per l’IDAE (un préstec reemborsable de fins al 100 % de la inversió 
elegible del projecte, a un tipus d’interès del 0,0 %).  

En el cas de finançament a través d’un crèdit bancari, l’ajuntament només ha 
de demanar el crèdit a l’entitat bancària, la qual el concedeix si ho creu opor-
tú després d’efectuar les comprovacions de solvència econòmica pertinents. 
En aquest cas, els interessos bancaris estan prefixats per llei i solen oscil·lar 
entre un 1 % i un 1,5 %.

L’IDAE ofereix als municipis dur a terme les inversions en energia sostenible 
a través d’un préstec reemborsable de fins al 100 % de la inversió elegible 
del projecte, a un tipus d’interès del 0,0 %. El finançament, per tant, és molt 
favorable. Cal presentar la pertinent documentació justificativa de les inver-
sions que es volen emprendre i esperar que aquest organisme resolgui favo-
rablement la sol·licitud de l’ajuntament. A posteriori caldrà justificar que les 
inversions dutes a terme es corresponen amb les sol·licitades, respectar els 
terminis marcats per l’IDAE a l’hora d’executar el projecte i que l’ajuntament 
compleixi amb tots els requeriments que li exigeix. 

3.3. Tipus de finançament en la modalitat de contractes
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3.3.3. Finançament a través d’una MESE (o ESE en el cas de grans inversions)

En aquests casos l’ajuntament pot aportar o no una part del capital previst al 
projecte de millora d’eficiència energètica i la resta de capital pendent es pot 
obtenir a través de la MESE adjudicatària del contracte. 

El punt més favorable d’aquesta modalitat de finançament és que l’ajunta-
ment no ha de disposar del 100 % del capital previst per executar les inver-
sions en el pressupost, sinó preveure que la quota anual a satisfer a la MESE 
es correspongui amb l’estalvi econòmic generat per aquesta, per tal que en 
cap cas les inversions en eficiència energètica suposin un sobrecost per al 
tresor públic.

Com a contrapartida, atès que el finançament prové en la seva major part 
d’una empresa privada, cal considerar que aquesta carregarà uns interessos 
al capital prestat a l’ajuntament, que oscil·laran entre el 4 % i el 6 %, en fun-
ció de la solvència pròpia de la MESE, de la viabilitat econòmica del projecte 
i de la quantia de la inversió en eficiència energètica prevista al projecte.

3.3.4. Finançament a través del FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional)  

Un dels objectius estratègics de la Diputació de Girona és obtenir un major 
impacte al territori des del punt de vista de la competitivitat, la creació de 
llocs de treball i el creixement de la UE combinant el FEDER i el fons del pro-
grama europeu Horizon 2020, tal com indica la guia publicada per la Comis-
sió Europea: Enabling synergies between European Structural and Investment 
Funds, Horizon 2020 and other research, innovation and competitiveness-rela-
ted Union programmes (European Union, 2014). 

Així doncs, la combinació de fons estructurals amb models organitzatius i finan-
cers innovadors  és una oportunitat per establir, promoure i consolidar un nou 
sistema de finançament. Permet implantar nous sistemes de finançament a la 
demarcació de Girona mitjançant contractes amb empreses de serveis energè-
tics (MESE), microempreses o petites empreses i mitjanes empreses de ser-
veis energètics (MESE), agrupant inversions petites i mitjanes en diferents 
municipis de la demarcació de Girona on la inversió va a càrrec de l’ens 
beneficiari (Diputació de Girona), tal com defineix la Technical Guidance: 
Financing the energy renovation of buildings with Cohesion Policy funding. 



23 Conceptes innovadors per a la mobilització d’inversions en energia sostenible

Els municipis de la província de Girona compten, en la majoria del casos, amb 
un cens inferior a 5.000 habitants. Això fa que —en general— els serveis tècnics 
d’aquesta tipologia de municipis no tinguin capacitat tècnica per endegar licita-
cions d’un contracte amb ESE (per si mateix complex, de durada superior a un 
any i que s’ha classificat com a contracte mixt d’obra, subministrament i serveis).

Per aquest motiu, i en el marc de l’objectiu específic del mateix programa Bee-
nergi, la Diputació de Girona dona la possibilitat als ajuntaments de delegar la 
competència de licitar la contractació d’accions de millora de l’eficiència energè-
tica, a través de la licitació agregada amb altres municipis, formalitzant un con-
veni de col·laboració. La delegació per part de diversos municipis a la Diputació 
de Girona permet homogeneïtzar les característiques tècniques i optimitzar les 
condicions de l’execució de les accions.

Per al cas de la licitació agregada, es plantegen en el municipi els avantatges de 
contractació següents:

 - Deslliurament de la càrrega jurídica, tècnica i administrativa municipal pel 
que fa a mecanismes de contractació públics.

 - Unificació de criteris de licitació, que permet una millor comprensió dels 
plecs de les pimes que s’hi presenten (cal esmentar la relació directa amb 
els cursos de formació específics per a pimes).

 - Major competitivitat d’ofertes i agrupament d’inversions si és necessari 
per fer l’oferta més competitiva.

 - Opcions a lotització del contracte, que amb la nova llei de contractes afa-
voreix les opcions d’un major nombre de pimes per ser beneficiàries de 
les licitacions. 

En el cas que la inversió es pagui a través del FEDER, la MESE només assoleix 
el risc tecnològic garantint uns estalvis però no assumeix el risc financer de 
l’operació, ja que aquesta va a càrrec de l’ens que n’és beneficiari.

3.4. Model organitzatiu innovador: licitacions agrupades de la Dipu-
tació de Girona
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La fórmula legal adient per delegar aquesta competència és l’encàrrec de gestió, 
previst a l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, i l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procedi-
ment de les administracions públiques de Catalunya, que exigeixen la signatura 
d’un conveni per formalitzar l’encàrrec. 

En virtut de l’article 22.2 g de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local, s’estableix que l’òrgan competent per a la transferència de funci-
ons o d’activitats a altres administracions públiques és el ple.

A continuació es presenta un esquema de procés administratiu del que suposa 
la licitació agregada.

FASE 1. FORMALITZACIÓ DEL CONVENI

Sol·licitud per part dels 
ajuntaments per delegar la 
competència de licitar a la 

Diputació de Girona 

Encàrrec de gestió de 
l’ajuntament a la Diputació 

de Girona per delegar la 
competència de la licitació. 

Aprovació del text del 
conveni per part de l’ajun-

tament 

Acceptació de l’encàrrec de gestió per part de la 
Diputació i aprovació del text del conveni amb 

l’import corresponent [Ple de la Diputació]

Redacció del conveni definitiu amb les dates d’aprovació del Ple

Formalització de la signatura (alcalde/president + secretari)

Publicació del conveni al BOP i al DOGC

Firma 
de l’informe 

i redacció 
de la memòria 
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FASE 2. PROCEDIMENT DE LICITACIÓ

Decret d’inici de la contractació i publicació al perfil del contractant com a alerta futura

Redacció del plec de clàusules tècnic
+

Redacció de l’informe proposta per a contractació

Validació del document per part dels responsables de cada ajuntament

Redacció del plec de clàusules administratiu

Redacció i aprovació de l’informe jurídic + proposta 

Decret d’aprovació de l’expedient i publicació al perfil del contractant i/o DOUE

La mesa de contractació de la Diputació realitza una proposta d’adjudicació de licitació

Fiscalització de l’expedient i dels plecs 

Tramitació ordinària de l’expedient de contractació

L’ajuntament adjudica i formalitza el contracte 

Aprovació del PCTP i PCAP per part de l’òrgan de contractació de l’ajuntament. L’ajun-
tament aporta a la Diputació de Girona el certificat d’aprovació dels plecs i el certificat 
d’autorització de la despesa per a cada anualitat (any/aplicació pressupostària/import)

La licitació agregada acaba en el moment que es defineix la proposta de l’empresa adjudicatària. 

Cal tenir en compte que el titular del contracte és l’ajuntament i no la Diputació.

25 
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Mitjançant el programa Beenergi, la Diputació de Girona ha assessorat 53 
municipis gironins per tal de millorar l’eficiència energètica de l’enllume-
nat públic a través de contractes amb microempreses de serveis energètics.  
Aquest assessorament suposa una mobilització total a curt i llarg termini de 
22,88 milions d’euros. 

Un total de 34 municipis han licitat la millora de l’eficiència energètica de 
l’enllumenat públic del seu municipi. L’import de la inversió mobilitzada és 
12,17 milions d’euros i el preu del contracte (o pressupost de licitació en al-
guns casos) ha estat de 16,96 milions d’euros. 

Les tones anuals d’emissions estalviades globalment han estat de 3.424,40 
tCO2/any i l’estalvi energètic de 7.162,90 MWh/any

Les empreses guanyadores de les licitacions realitzades han estat majoritàri-
ament  PIMES ja sigui mitjançant la compra agrupada o bé de forma indivi-
dual, amb assistència tècnica directa a l’ajuntament.
Les inversions en 12,17 milions d’euros  d’energies renovables suposen una 
creació de 29  llocs de treball 2.

4.1. Quantificació de les inversions i dels contractes assolits

El nombre de llocs de treball s’ha creat a partir de la ratio publicada al document: Pla de l’Energia i 

Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020. 

2

Millora de l’eficiència energètica
de l’enllumenat públic en 34 municipis.

Estalvi de 7.162,90 Nwh/any i 
3.424,40 tn CO2 /any.

Inversió de 12,17 milions d’euros 
i 29 llocs de treball creats

Resultats assolits en la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic



28 Resultats assolits en la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic

MUNICIPIS QUE HAN SOL·LICITAT ASSISTÈNCIA PER LA MILLORA DE L’EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC

Agullana

Aiguaviva

Amer

Anglès

Arbúcies

Avinyonet de Puigventós

Bàscara

Begur

Bellcaire d’Empordà

Bescanó

Bordils

Caldes de Malavella

Cassà de la Selva

Castelló d’Empúries

Cellera de Ter

Cervià de Ter

Darnius

El Port de la Selva

Espinelves

Figueres

Fontanals de Cerdanya

Hostalric

la Bisbal d’Empordà

La Jonquera

Les Planes d’Hostoles

Les Planes d’Hostoles

Llers

Maçanet de Cabrenys

Navata

Palau-Saverdera

Pals

Pardines

Planoles

Pont de Molins

Puigcerdà

Ripoll

Riudarenes

Rupià

Sant Gregori

Sant Hilari Sacalm

Sant Joan de les Abadesses

Sant Jordi Desvalls

Sant Julià de Ramis

Sant Pere Pescador

Santa Pau

Sarrià de Ter

Sils

Tossa de Mar

Ventalló

Vidreres

Viladrau

Vilanant

Vilobí d’Onyar
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Riudarenes

Rupià

Sant Gregori

Sant Hilari Sacalm

Sant Joan de les Abadesses

Sant Jordi Desvalls

Sant Julià de Ramis

Sant Pere Pescador

Santa Pau

Sarrià de Ter

Sils

Tossa de Mar

Ventalló

Vidreres

Viladrau

Vilanant

Vilobí d’Onyar
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Municipi
Inversió  
(eur)

Estalvi 
d’emissions  
(tnCO2)

Estalvi 
d’energia 
(MWh)

Estalvi 
d’energia 
(%)

Agullana 8.687,98 0,80 3,21 10,00

Amer 6.989,36 5,54 11,51 72,11

Amer 268.635,51 107,58 223,66 73,00

Argelaguer 5.384,50 2,18 4,54 71,99

Avinyonet de Puigventós 118.110,80 33,04 68,69 43,00

 Bàscara 195.128,67 58,32 121,26 67,00

Begur 1.475.060,85 313.043,94 650,82 61,00

Besalú 355.768,92 134,41 279,44 54,00

Bescanó 334.021,81 11,11 23,0 56,00 

Boadella i les Escaules 9.459,18 3,94 8,19 47,85

Breda 699.807,60 218,77 454,82 81,70

Caldes de Malavella 555.939,66 98,67 205,13 72,00

Cassà de la Selva 17.363,50 44,05 91,59 66,30

Darnius 139.454,60 40,25 83,68 73,00

Figueres 10.859,75 4,24 15,88 60,00

Fontanals de Cerdanya 11.957,20 4,24 8,82 70,00

Fornells de la Selva 14.314,97 2,64 5,49 42,40

Fornells de la Selva 14.059,40 3,71 7,71 53,81

la Bisbal d'Empordà 26.972,81 21,80 25,93 70,00
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Municipi
Inversió  
(eur)

Estalvi 
d’emissions  
(tnCO2)

Estalvi 
d’energia 
(MWh)

Estalvi 
d’energia 
(%)

La Cellera de Ter 9.449,22 11,79 24,52 75,82

Les Planes d'Hostoles 95.000,00 33,03 122,97 68,70

Navata 211.224,01 83,63 173,88 62,00

Palamós 19.699,20 19,46 40,47 82,00

Pals 475.057,23 104,67 217,61 70,00

Pals 30.429,65 17,84 37,10 61,00

Riells i Viabrea (fase 2) 435.r8,38 52,60 109,36 80,00

Riells i Viabrea (fase 1) 20.737,80 36,82 76,59 44,00

Ripoll 1.574.357,96 497,02 1.033,31 66,93

Sant Gregori 209.000,00 151,50 314,97 87,30

Sant Hilari Sacalm 1.527.540,30 374,41 778,40 70,00

Sant Julià de Ramis 374.281,66 170,65 354,78 55,50

Sarrià de Ter 589.876,42 80,84 168,06 74,00

Sils 648.988,82 126,10 262,17 66,00

Ventalló 214.472,80 33,03 68,67 74,97

Vidreres 424.338,89 332,22 690,69 71,30

Vilablareix 600.715,50 83,13 172,83 69,00

Viladrau 38.720,00 8,73 18,14 27,00

Vilobí d’Onyar 407.062,57 98,57 204,92 72,00
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Els contractes del servei de l’enllumenat exterior del municipi inclouen la 
gestió energètica, el control de nivells lumínics, el manteniment normatiu i 
correctiu amb garantia total i la millora de l’eficiència energètica de l’enllu-
menat exterior. 

La prestació del servei integral té com a principal finalitat la millora de l’efi-
ciència i l’estalvi energètic, tot assegurant el funcionament correcte de l’en-
llumenat públic del municipi, mantenint el nivell de servei pel qual van ser 
projectades les instal·lacions, prevenint possibles avaries, localitzant incor-
reccions en l’estat de les instal·lacions i realitzant, quan sigui procedent, les 
reparacions, reposicions, reemplaçaments i subministraments que calguin 
durant la durada contractual. 

En general, les prestacions a contractar tenen com a finalitat realitzar les 
actuacions obligatòries que s’expliquen de forma resumida a continuació:

 - Prestació P1: Servei de gestió energètica i control de nivells lumínics

 - Prestació P2: Manteniment 

 - Prestació P2A: Manteniment normatiu

 - Prestació P2B: Servei de manteniment

 - Prestació P3: Manteniment correctiu / garantia total

 - Prestació P4: Servei de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat 
exterior de l’ajuntament titular

 - Prestació P5: Obres d’adequació de les instal·lacions d’enllumenat exterior 
de l’ajuntament titular

4.2. Aspectes clau del contracte de gestió energètica de l’enllumenat 
públic amb garantia d’estalvis 
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En funció de l’esquema financer per dur a terme la inversió, les característi-
ques de la licitació són diferents. Els esquemes financers utilitzats per dur a 
terme la inversió són els següents:

 - Inversió realitzada per microempreses de serveis energètics

 - Inversió realitzada a través de recursos propis o de crèdit bancari (bancs o 
crèdit IDAE)

 - Inversió realitzada a través del FEDER

En qualsevol cas, els aspectes més rellevants de la licitació són:

1) Incloure la prestació: P1- Gestió energètica - Servei de gestió energètica i  
control de nivells lumínics

2) Control de qualitat del servei de les prestacions P1, P2 i P3

3) Control de qualitat del servei de les prestacions P4 i P5

1) Incloure la prestació: P1- Gestió energètica - Servei de gestió energètica 
i control de nivells lumínics

Aquesta prestació comença un cop finalitzades les actuacions de substitució 
de les lluminàries ineficients per enllumenat eficient (prestacions P4 i P5).

En aquest cas, la MESE ha de facilitar a l’ajuntament titular la lectura del tots 
els comptadors d’enllumenat públic.

La MESE ha de mantenir dins dels paràmetres correctes el factor de potència 
de les instal·lacions per tal d’aconseguir l’abonament i/o evitar recàrrecs.



34 Resultats assolits en la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic

La MESE ha de portar un registre mensual dels consums reals de cada qua-
dre d’enllumenat. Ha d’elaborar un informe mensual que contingui l’anàlisi 
dels consums de cada quadre, ordenats per tipus de tarifes i per número de 
quadre, la tarifa optimitzada (en funció de la potència instal·lada), número 
de quadre, potència nominal, potència instal·lada, consum en cadascun dels 
períodes en funció de cada tarifa, consum total, consum total teòric pre-
vist, igualment el preu vigent del terme de potència i del terme d’energia 
de cada període en funció de la tarifa optimitzada i finalment càlcul del cost 
energètic segon les fórmules de pagament del plec administratiu i els costos 
energètics previstos. Aquest registre s’ha de mantenir durant el temps de 
duració del contracte i l’ajuntament titular l’ha de poder consultar via web en 
qualsevol moment. L’ajuntament titular pot demanar a l’ESE un abocament 
mensual de les dades a un altre programari que li pugui resultar més còmode 
per treballar.
Addicionalment, la MESE presenta a l’ajuntament titular l’informe anual que 
recull l’anàlisi del consum energètic d’aquell any, la comparació amb l’any ob-
jectiu i un estudi de millores i canvis que contribueixin a l’estalvi d’energia.

L’empresa adjudicatària s’ha de comprometre a assolir el consum objectiu 
en kWh, assegurant el funcionament i la utilització normal de la instal·lació, 
gestionant totes les pòlisses d’abonament necessàries, corregint les possi-
bles desviacions dels sistemes de control i d’altres. En cas que el consum 
sigui superior a l’acordat amb l’ajuntament titular, s’ha d’aplicar el règim de 
penalitats del PCAP.

Si s’assoleix un consum inferior al garantit en kWh, l’ajuntament titular ha 
de bonificar la MESE amb el repartiment i pagament dels estalvis addicionals 
generats cada any de duració del contracte, amb els percentatges que s’acor-
din amb l’ajuntament i la fórmula indicada a continuació.

El càlcul d’aquesta bonificació s’ha de realitzar de la manera següent:

% de bonificació de la MESE x kWh estalviats addicionals  
x tarifa vigent €/kWh
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Aquesta bonificació està limitada a un increment del preu del 80 % de la 
prestació P1.

Si un quadre de comandament subministra energia elèctrica a altres serveis 
diferents de l’enllumenat públic, la MESE, a l’inici del contracte, ha d’instal-
lar un analitzador de xarxa per tal de poder disgregar, de forma fefaent, el 
consum elèctric destinat a l’enllumenat públic de qualsevol altre i demanar 
informes que identifiquin i quantifiquin aquests altres consums.

2) Control de qualitat del servei de les prestacions P1, P2 i P3

Per tal de fer un seguiment del contracte, la Diputació de Girona realitza un 
control de qualitat del servei ofert per la MESE en les prestacions P1, P2 i P3, 
que consisteix en:

 - Trimestralment revisar els informes que l’ESE faciliti a l’ajuntament titular 
d’acord amb l’execució de les prestacions P1, P2 i P3, especialment les que 
fan referència als estalvis energètics.

 - Redactar un informe final del grau d’èxit assolit en l’execució de les prestaci-
ons P1, P2 i P3 al llarg de l’any.

3) Control de qualitat del servei de les prestacions P4 i P5

Una empresa o auditor extern realitza un control de qualitat del servei ofert 
per la MESE en les prestacions P4 i P5, mentre s’executen, que consisteix en:

 - Control dels equips instal·lats, verificant que siguin dels models oferts.

 - Verificació de la correcta instal·lació i funcionament de tots els equips i del 
sistema de telegestió.

 - Validació de les modificacions que es puguin esdevenir durant el desenvo-
lupament de les prestacions P4 i P5.



5 Resultats assolits 
en la millora de 
l’eficiència energètica 
d’edificis públics



37 

En el transcurs del programa Beenergi s’han assistit 63 municipis que volien 
implantar mesures d’eficiència energètica o bé instal·lacions d’energies re-
novables amb biomassa a diferents edificis públics municipals. En el cas de 
les instal·lacions de biomassa, s’han plantejat instal·lacions de calderes d’es-
tella o de pèl·let, o bé xarxes de calor centralitzada amb calderes d’estella.

S’ha fet major incidència en la biomassa com a energia tèrmica de la bi-
omassa, perquè des de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona 
es treballa en diferents línies estratègiques per a la promoció de biomassa 
local, certificada i de qualitat.

En un context de canvi climàtic i de dependència energètica dels combusti-
bles fòssils exteriors, l’aprofitament de la biomassa forestal per a la produc-
ció d’energia es presenta com una oportunitat per potenciar la multifunci-
onalitat del bosc, dinamitzar el sector primari, promoure la gestió forestal, 
crear noves empreses, generar ocupació i fer-ho garantint la conservació 
dels valors naturals de la forest.

A continuació es detallen els diferents contractes assolits a partir de MESE 
en els quals intervé el model de gestió energètica integral de subministra-
ment d’energia tèrmica renovable. L’import de l’obra és 8,13 milions d’euros 
i el pressupost de licitació del contracte ha estat de 9,50 milions d’euros.
L’estalvi energètic en els edificis on s’ha instal·lat la caldera de biomassa i a 
on també s’han aplicat mesures de gestió i control tèrmic i també d’estalvi 
elèctric ha suposat com a mínim un estalvi energètic de 1063 MWh/any i 9.4 
MW de potència tèrmica instal·lada en energies renovables.

Les tones anuals d’emissions estalviades globalment han estat de 2.612 
tCO2/any i la fusta dinamitzada ascendeix a 5.145 tones, fet que representa 
6.431 ha de bosc gestionades de forma sostenible, la reducció del risc d’in-
cendi i la creació de llocs de treball relacionats amb el bosc.

Les empreses guanyadores de les licitacions realitzades han estat majoritàri-
ament (en el 99 % dels casos) pimes —ja sigui mitjançant la compra agrupa-
da o bé de forma individual, amb assistència tècnica directa a l’ajuntament.

Les inversions en 9,50 milions d’euros en inversions en edificis municipals 
suposen una consolidació 282 llocs de treball relacionats principalment amb 
el sector de la biomassa.

5.1. Quantificació de les inversions i dels contractes assolits
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63 municipis assessorats.
2.612 tnW2/any estalviada.
5.145 tn de fusta dinamitzada.
6.431 ha de bosc gestionada de forma sostenible.
282 llocs de treball creats.
1.063 Mwh/any d’estalvi energètic.
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MAPA MUNICIPIS QUE HAN INSTAL·LAT CALDERES DE BIOMASSA  
EN EL MARC DEL PROJECTE BEENERGI:

Aiguaviva

Argelaguer

Bordils

Cabanelles

Campdevànol

Castellfollit de la Roca

Cellera de Ter

Darnius

Figueres

Fontcoberta

Girona

Hostalric

Les Preses

Llagostera

Llers

Maià de Montcal

Mieres

Montagut i Oix

Osor

Palafrugell

Palamós

Riudaura

Sant Feliu de Pallerols

Sant Jaume de Llierca

Sant Joan les Fonts

Sant Jordi Desvalls

Sant Julià de Ramis

Tortellà

Vall d’en Bas

Vall de Bianya

Vilablareix

Viladamat

Vilademuls
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MAPA MUNICIPIS QUE HAN INSTAL·LAT XARXES DE CALOR  
EN EL MARC DEL PROJECTE BEENERGI:

Amer

Arbúcies

Begur

Besalú

Breda

Caldes de Malavella

Calonge

Camprodon

Cassà de la Selva

Celrà

Espolla

Fontanals de Cerdanya

Garrigàs

Ordis

Pont de Molins

Quart

Riells i Viabrea

Riudellots de la Selva

Roses

Salt

Sant Hilari Sacalm

Sant Joan de les Abadesses

Sant Julià del Llor i Bonmatí

Sant Llorenç de la Muga

Santa Coloma de Farners

Setcases

Torroella de Montgrí

Vidrà

Vidreres

Viladrau

Vilobí d’Onyar



42 Resultats assolits en la millora de l’eficiència energètica d’edificis públics

Municipi Decripció
Inversió  

(eur)

Estalvi 
d’emissions

(tnCO2)

Estalvi 
d’energia

(MWh)

Estalvi 
d’energia 

(%)

Potència 
Tèrmica 

d’energia 
renovable  

(MW)

Producció 
d’energia 
renovable 

(MWh)

Aiguaviva Caldera de biomassa 
a l’escola municipal

45.719,84 21,10 5,57 8,00 0,060 44,45

Amer Xarxa de calor a l’escola, 
llar d’infants i pavelló

171.329,59 39,00 7,41 5,00 0,250 126,00

Arbúcies Xarxa de calor a diferents 
edificis municipals

504.172,39 121,86 21,49 5,00 0,85 408,00

Begur Xarxa de calor al 
poliesportiu i a l’escola

188.362,22 42,60 9,39 5,00 0,150 159,60

Besalú Xarxa de calor a 
l’escola i pavelló

245.146,00 59,10 8,56 5,00 0,20 171,12

Bordils Caldera de biomassa 
a l’escola 

105.278,70 17,78 6,57 6,30 0,100 60,90

Breda Xarxa de calor a 
l’escola i llar d’infants 

178.683,14 54,60 21,00 5,00 0,15 189,00

Caldes de 
Malavella

Xarxa de calor a la zona 
esportiva (pavellons)

164.190,38 38,31 26,38 15,20 0,200 89,60

Calonge  Xarxa de calor al 
CEIP i pavelló 

171.221,17 99,15 22,90 5,00 n.d. 383,80

Campdevànol Caldera al pavelló 164.421,82 24,86 10,06 6,60 0,200 83,46

Cassà de 
la Selva

Xarxa de calor al 
pavelló i la piscina

190.384,62 151,38 58,02 6,43 0,250 546,70

Celrà Caldera de biomassa 
al complex la Fàbrica

153.180,52 69,90 16,10 5,00 0,25 307,00

Darnius Caldera de biomassa 
a l’escola 

74.606,46 9,20 2,70 6,29 0,070 27,55

Espolla Xarxa de calor a 
l’escola, piscina, centre 
social i cooperativa

123.086,65 32,10 5,06 5,00 0,15 80,90

Figueres Caldera de biomassa a 
l’escola Pous i Pagès

151.708,11 94,57 18,41 5,00 0,30 297,90

Figueres Caldera de biomassa  a 
l’escola Joaquim Cusi 

136.488,00 72,31 12,79 5,00 0,30 225,76

Figueres Caldera de biomassa a 
l’escola  Salvador Dalí 

178.117,89 65,99 22,70 7,60 0,32 192,63
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Municipi Decripció
Inversió  

(eur)

Estalvi 
d’emissions

(tnCO2)

Estalvi 
d’energia

(MWh)

Estalvi 
d’energia 

(%)

Potència 
Tèrmica 

d’energia 
renovable  

(MW)

Producció 
d’energia 
renovable 

(MWh)

Figueres Caldera de biomassa 
a l’escola Els Pins

47.080,59 21,50 4,00 5,00 0,07 76,80

Fontanals de 
Cerdanya

Xarxa de calor a 
l’ajuntament, biblioteca 
i habitatge municipal 

101.071,39 15,80 3,50 5,43 0,050 50,87

Fontcoberta Xarxa de calor a 
l’escola i pavelló 

132.080,65 40,35 7,8 5 0,1 161,5

Garrigàs Xarxa de calor al 
dispensari, escola 
i centre social

75.927,50 19,34 2,4 5 0,06 72,6

Girona Caldera de biomassa 
en un centre educatiu

78.986,57 33,7 6,3 5 0,15 101

Hostalric Caldera de biomassa 
al pavelló

125.431,77 59,00 13,60 5,00 0,200 232,00

La Jonquera Caldera de biomassa 
al pavelló

222.329,22 45,17 151,00 14,30 0,200 109,60

La Vall  
d’en Bas

Caldera de biomassa 
al geriàtric

195.436,17 53,65 11,82 5,00 0,200 236,36

Les Preses Caldera de biomassa 
a l’ajuntament

87.187,98 22,00 2,25 5,00 0,07 45,00

Mieres Caldera de biomassa 
a l’escola  

51.477,47 9,63 3,20 6,60 0,060 28,20

Osor Caldera de biomassa 
a l’escola

53.064,45 5,8, 1,1, 5,00 0,07 22,00

Palafrugell Caldera de biomassa a 
l’escola Torres Jonama

156.695,00 74,45 12,11 5,00 0,25 205,90

Palafrugell Caldera de biomassa a 
la piscina municipal

417.024,37 237,00 44,72 8,30 0,500 799,00

Pont de  
Molins

Xarxa de calor a 
l’ajuntament i escola

62.020,43 14,33 2,15 5,00 0,060 42,95

Riells i  
Viabrea

Xarxa de calor a 
l’ajuntament, escola 
i centre social

127.688,35 52,47 7,15 5,00 0,20 142,95

Riudellots 
de la Selva

Xarxa de calor a diferents 
edificis municipals

322.006,13 80,94 10,50 6,69 0,200 277,00
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Municipi Decripció
Inversió  

(eur)

Estalvi 
d’emissions

(tnCO2)

Estalvi 
d’energia

(MWh)

Estalvi 
d’energia 

(%)

Potència 
Tèrmica 

d’energia 
renovable  

(MW)

Producció 
d’energia 
renovable 

(MWh)

Roses Xarxa de calor a 
la piscina, estadi i 
pavelló (fase 1)

529.610,57 219,00 118,00 8,60 0,600 675,00

Sant Hilari 
Sacalm

Xarxa de calor a 
diferents equipaments 
municipals del centre

180.228,14 61,80 18,40 6,29 0,100 185,00

Sant Joan de 
les Abadesses

Xarxa de calor a 
l’escola i institut

120.075,16 39,75 5,96 5,00 0,10 119,11

Sant Julià del 
Llor i Bonmatí 

Xarxa de calor a 
l’escola, centre cívic 
i camp de futbol

137.118,01 26,72 12,40 11,70 0,150 102,00

Sant Llorenç 
de la Muga

Caldera de biomassa a 
l’ajuntament i al local 
social la Societat

45.367,87 5,30 0,93 5,00 0,06 18,67

Santa Coloma 
de Farners

Xarxa de calor a l’escola 
Salvador Espriu i al 
pavelló la Nòria

214.961,91 109,70 42,20 7,80 0,400 294,00

Setcases Xarxa de calor en 
edificis municipals

178.869,69 16,18 1,91 5,00 0,150 74,89

Setcases Xarxa de calor en edificis 
municipals i privats

608.029,21 198,00 37,00 5,00 0,500 742,00

Torroella de 
Montgrí

 Xarxa de calor als 
centres educatius 
de l’Estartit

230.391,96 32,20 6,20 5,00 0,300 119,00

Vidreres Xarxa de calor  en 
edificis municipals

195.052,00 55,00 206,00 5,00 0,25 175,00

Vilablareix Caldera de biomassa 
al poliesportiu

100.526,01 31,00 41,90 30,00 0,15 101,00

Vilademuls Caldera de biomassa 
a l’escola 

68.496,06 7,90 2,50 6,50 0,07 23,20

Vilallonga 
de Ter 

Caldera de biomassa 
al centre cívic

28.550,07 6,10 0,60 5,00 0,05 12,60

Vilobí  
d’Onyar

Xarxa de calor a l’escola, 
llar d’infants i pavelló

187.472,68 26,60 14,20 7,70 0,188 74,20

Viladrau Xarxa de calor a llar 
d’infants, escola i 
espai Montseny

102.830,58 19,00 4,40 5,00 0,20 194,00
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Prestació P1: Subministrament d’energia tèrmica 
Aquesta prestació es desglossa en dos termes:

 - P1a. Subministrament d’energia tèrmica a partir dels combustibles 
corresponents (estella procedent de la gestió forestal local i sostenible 
i/o altres combustibles biomàssics com el pèl·let) i gestió del subminis-
trament de combustibles per alimentar les instal·lacions tèrmiques dels 
edificis inclosos en l’abast de la licitació, control de qualitat, quantitat, ús 
i garanties d’aprovisionament per a la caldera de biomassa.

 - P1b. Quota de gestió energètica tèrmica. Aquesta prestació inclou l’ús 
i el pagament de l’equip generador de calor. Correspon al subminis-
trament d’un equip generador de calor (o d’una caldera de biomassa) 
amb la modalitat d’arrendament operatiu amb opció de compra. Aques-
ta quota permet treballar amb un finançament parcial del projecte de 
l’ajuntament. En aquest cas, l’ajuntament paga tota l’obra i deixa en for-
ma d’arrendament operatiu la part de la caldera.

Prestació 2: Manteniment preventiu
Manteniment preventiu per aconseguir el perfecte funcionament i neteja 
de la totalitat de les instal·lacions amb tots els seus components, així com la 
permanència en el temps del rendiment de les instal·lacions i de tots els seus 
components al valor inicial.

També es duu a terme el manteniment normatiu i preventiu de les calderes 
de combustibles no renovables instal·lades en cada un dels centres on es 
subministra energia tèrmica renovable per tal que entrin en funcionament 
de forma automàtica (en funció del projecte) en cas de fallada de la caldera 
de biomassa.

5.2. Aspectes clau en els contractes de biomassa i edificis públics

5.2.1. Descripció dels contractes a través de MESE

A continuació es presenten les prestacions que s’han realitzat en contractes 
amb xarxes o calderes de biomassa.
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Prestació P3: Manteniment correctiu i garantia total 
Reparació amb substitució de tots els elements deteriorats a les instal·laci-
ons segons es regula en el plec de prescripcions tècniques sota la modalitat 
de garantia total.

Prestació P4: Obres d’adequació i renovació de les instal·lacions i incor-
poració de la tecnologia d’energies renovables (instal·lació de biomassa)

L’empresa adjudicatària realitza les obres d’adequació per a l’equip gene-
rador d’energia renovable, la seva instal·lació i la instal·lació de la xarxa de 
calor, tal com es detalla en el plec de condicions tècniques i en el projecte 
executiu. 

En el cas que hi hagi una part de finançament, l’equip generador de calor no 
s’inclou en aquesta prestació, ja que queda inclòs dins de la P1b (tal com s’ha 
explicat en la prestació P1).

1) Tipologia de contracte
Per adequar aquest tipus de model a la tipologia jurídica de contractes, s’ha 
tingut en compte la tipologia de contracte mixt. És a dir:

 - Contracte mixt de subministrament, obra i serveis. 

 - Aquest contracte s’ha previst amb les puntualitzacions o matisos següents:

 - La prestació principal d’aquest contracte es tipifica com a contracte de 
subministrament. 

 - En el cas que l’obra i la instal·lació necessitin finançament, es planteja 
un únic pagament de l’obra que en els contractes es recull en la pres-
tació P4. 

5.2.2. Aspectes clau del model MESE aplicat a la contractació de calderes 
de biomassa i/o xarxes de calor



47 Resultats assolits en la millora de l’eficiència energètica d’edificis públics

 - En el cas que l’obra necessiti finançament, es planteja una quota de 
gestió energètica o quota renovable, la qual sol associar-se al cost de 
l’equip generador (caldera), en el qual es té en compte l’acció de ren-
ting de l’equip. En aquest context es procura que, en finalitzar el con-
tracte, el valor de l’equip associat a la quota estigui del tot amortitzat. 
En la majoria dels contractes aquesta quota s’ha associat a la prestació 
d’energia tèrmica (vegeu l’apartat següent).

2) Estella procedent de la gestió forestal sostenible i local
En el cas de subministrament d’estella, per incentivar l’estella procedent de 
la gestió forestal sostenible i local, s’han tingut en compte la petjada del 
carboni en el transport de l’estella i el seu origen. Per aquest motiu, s’ha 
exigit una petjada de CO2 mínima en el plec tècnic i, en la valoració del 
concurs de licitació, s’han puntuat  les empreses amb un precontracte de 
subministrament amb una empresa forestal subministradora que garanteixi: 
la traçabilitat de l’estella, l’origen de gestió forestal sostenible i la menor 
petjada de carboni en el transport de l’estella, ja sigui des del bosc d’origen o 
bé des del cobert de subministrament. En aquest cas s’ha elaborat un model 
de precontracte en què es preveu la distància del bosc d’origen o del cobert 
a la instal·lació.

3) Pèl·let de proximitat
En el cas de subministrament de pèl·let s’ha incentivat el pèl·let forestal i de 
qualitat mitjançant un procediment similar al de l’estella. 

4) Petjada de carboni dels serveis de manteniment
En el cas dels serveis tècnics, donada la tipologia de contracte ambiental, en 
la valoració del concurs de licitació, s’han puntuat les empreses que tinguin 
una menor petjada de carboni en el desplaçament dels seus serveis tècnics 
(annex), igual que en el cas de l’enllumenat públic.

5) Gestió energètica integral de l’edifici
Les millores plantejades i puntuables en cadascuna d’aquestes licitacions 
estaven plantejades per incrementar l’eficiència tèrmica del sistema o bé 
l’eficiència elèctrica de l’edifici on s’aplicaven. Per exemple, instal·lació de 
telegestió en el sistema de control, elaboració d’informes de reunions i se-
guiment tèrmic de la instal·lació, substitució de bombes circuladores més 
eficients o actuacions de substitució d’enllumenat més eficient de l’edifici.
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Creació d’un nou model financer on la MESE només assoleix el risc tecnològic 
garantint uns estalvis però no assumeix el risc financer de l’operació, ja que 
aquesta va a càrrec de l’ens que n’és beneficiari.

El contracte preveu una prestació de gestió energètica (tèrmica i elèctrica) 
dels edificis que reben aquest subministrament tèrmic d’energia renovable. 
Aquests edificis han de garantir un 5 % d’estalvi energètic tèrmic i un 10 % 
d’estalvi elèctric mínim en referència als consums base anuals dels edificis 
licitats.

Durant l’execució del contracte s’han de realitzar diverses mesures d’estalvi 
de l’energia en la línia següent, que han d’anir a càrrec de la MESE, com per 
exemple: 

 - Actuacions de reducció elèctrica del consum de l’enllumenat o de la climatització 
elèctrica

 - Actuacions de gestió i control dels consums de paràsits i l’ús eficient de l’energia 
elèctrica

 - Actuacions de gestió i control tèrmic mantenint els paràmetres de confort per a 
cada tipus d’ús i edifici

Tota actuació proposada cal que compleixi la normativa vigent i que les so-
lucions tècniques aportades siguin avaluades i validades pels serveis tècnics 
responsables del contracte.

La justificació tècnica dels estalvis garantits proposats i les mesures de verifi-
cació per a cadascuna de les matèries que es proposen per poder comprovar 
la fiabilitat de l’eficiència energètica s’han de justificar degudament en la 
fase de replanteig de l’execució de les obres de les calderes de biomassa, 
mitjançant una memòria on es justifiquin els estalvis elèctrics i es faci una 
proposta dels mecanismes de verificació de les mateixes mesures proposades. 

Anualment s’han de comprovar els mecanismes de mesura i verificació. 
Es preveu vetllar anualment per l’acompliment de la verificació de l’estalvi 
d’acord amb els mecanismes proposats. En cas de desacord entre l’adjudi-
catari i l’ens responsable del contracte, cal posar-se en contacte amb una 

5.2.3. Contractes amb garantia d’estalvis (EPC) a través del FEDER
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empresa de certificació externa prèviament certificada i capacitada per gesti-
onar mecanismes de verificació d’acord amb els estàndards de protocol EVO 
o equivalents. 

Si no s’assoleix el percentatge d’estalvi garantit, l’ens contractuant penalit-
zarà l’adjudicatari reduint l’import del pagament de la prestació de gestió 
energètica previst en el contracte.
Donada la naturalesa de les pimes i dels edificis associats a calderes o xarxes 
de calor, s’ha plantejat en el mateix contracte una garantia d’estalvis simpli-
ficada per reduir traves tècniques i burocràtiques i assolir l’objectiu d’estalvi 
energètic de forma senzilla.

En aquest sentit, es proposa una opció simplificada en la qual s’ha d’actuar 
sobre una o més mesures concretes en què els estalvis permetin reduir el 10 
% de consum global de les instal·lacions elèctriques subjectes al contracte. 
En aquest cas, la mesura exposada en el contracte es considera verificada i 
els estalvis assolits, prèvia justificació tècnica inclosa en el mateix contracte.

Pel que fa a l’estalvi en energia tèrmica, a fi de garantir l’estalvi tèrmic (en-
tès tant com energia tèrmica primària o final) en un 5 %, es preveuen dos 
elements:

 - El canvi de caldera fòssil amb un rendiment del 80-85 % a una caldera de 
biomassa amb un rendiment superior al 90 %, la qual presenta addicio-
nalment una regulació modulant, la qual cosa la fa més eficient respecte al 
sistema fòssil existent.

 - El seguiment i la gestió tèrmica de la instal·lació, que inclou la prestació 
del servei de seguiment anual del sistema de control, el qual engloba les 
tasques següents: 

 - Telesupervisió energètica amb seguiment acurat de la instal·lació i ajus-
tos dels elements del sistema per optimitzar-lo. 

 - Interpretació i generació d’informes de funcionament i rendiment de la 
instal·lació tèrmica. Tasca mensual.

 - Reunió trimestral amb el responsable de l’equipament assignat per 
l’ajuntament per tal de comentar i ajustar paràmetres d’eficiència ener-
gètica de l’abast del sistema de control.
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Pel que fa al 5 % de reducció d’energia tèrmica, queda justificat per la incor-
poració d’una màquina tèrmica com a mínim un 5 % més eficient (reducció 
d’energia tèrmica primària) i el seguiment de gestió d’aquesta i del sistema 
tèrmic de forma global (reducció d’energia tèrmica final).

Si l’adjudicatari s’acull a aquesta opció de garantia d’estalvis simplificada, en 
la qual es realitzen les mesures A i B, i se’n manté la prestació i la garantia 
tècnica durant els cinc anys de durada del contracte, per poder comprovar 
la fiabilitat de l’eficiència energètica, no es considera necessari justificar els 
estalvis en la fase de replanteig de l’execució de les obres de les calderes ni 
exercir mecanismes de mesura i verificació posteriors. 

En el transcurs de l’assessorament juridicotècnic han sorgit altres tipus de mo-
dels de finançament que es poden planter per promoure les xarxes de calors 
centralitzades en el municipi.

Aquesta tipologia de contractes són les anomenades concessions. En una conces-
sió el risc, la responsabilitat de seguiment i la despesa econòmica recauen sobre 
l’ESE. A banda, en una concessió es permet la incorporació d’entitats privades, 
particulars, empreses en el mateix contracte sense necessitat de subscriure con-
tractes públics i convenis posteriors amb l’entitat privada.

Des del programa Beenergi s’han plantejat dues tipologies de concessions se-
gons situacions  i criteris tecnicoeconòmics diversos. Les concessions demanials 
i les concessions de servei.

5.3. Creació de xarxes de calor a través de concessions
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5.3.1. Concessions demanials. El cas del municipi de Setcases

Durant l’any 2016 l’Ajuntament de Setcases va promoure una instal·lació de 
biomassa que funciona amb estella forestal (sala de calderes i xarxa de dis-
tribució amb biomassa), la qual dona servei d’aigua calenta per a calefacció 
a dos dels seus edificis municipals (ajuntament i local social). Aquesta fase 
inicial ja ha estat recepcionada. Es troba en operació i funcionament i té 
sostenibilitat pròpia. S’ha desenvolupat un projecte executiu del desenvolu-
pament potencial d’una xarxa més global en què es visualitza el potencial de 
consums i s’estima una inversió per fases. 

El contracte que es planteja té per objecte atorgar l’ús demanial per al desen-
volupament d’una xarxa de calor que funcioni amb biomassa (concretament 
amb estella procedent de la gestió forestal sostenible).

La finalitat és fer possible el subministrament i la distribució d’aigua calenta 
per a usos tèrmics (p. ex.: calefacció i aigua calenta sanitària) tant per als 
habitatges i edificis municipals com per als comerços i edificis del sector de 
serveis de tota la població del municipi de Setcases.

En aquest cas, el concessionari haurà d’acabar ampliant la xarxa i la sala de 
calderes en funció dels clients addicionals que s’hi adhereixin. L’Ajuntament 
fa cessió de la seva instal·lació i dona dret de pas als carrers perquè la xarxa 
permeti la connexió a futurs clients addicionals.

Pel que fa al servei de subministrament d’aigua calenta (venda tèrmica, ges-
tió i manteniment) per a calefacció als edificis municipals ja existents de 
l’Ajuntament i del centre social, caldrà mantenir-los i garantir-los durant la 
durada de la concessió. 

La concessió demanial és una utilització privativa del domini públic que com-
porta la transformació i modificació del domini (naturalesa jurídica). S’aplica 
a partir de l’aprovació del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova 
el Reglament del patrimoni dels ens locals, de conformitat amb el que esta-
bleix el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
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5.3.2. Concessions d’obra. El cas del municipi de Figueres

En aquest cas es planteja una concessió d’obra promoguda pel mateix Ajun-
tament de Figueres, sense haver-hi una instal·lació de biomassa inicial ja 
executada.

El principal objectiu de la concessió és instal·lar una caldera de biomassa i 
xarxa de calor centralitzada a diferents edificis públics, ja siguin de titularitat 
municipal, de titularitat pública no municipal o d’entitats privades.

En aquest cas l’Ajuntament proposa i aprova la redacció d’un projecte, cedeix 
el terreny per a la ubicació de la sala de calderes de biomassa i permet dret 
de pas a la xarxa de calor centralitzada. El municipi i el programa Beenergi 
treballen en el disseny d’un contracte de concessió de serveis d’energia tèr-
mica en què l’obra es financi amb la venda de l’energia tèrmica, preveient 
una amortització a llarg termini.
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