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Sol·licitud
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 

Ajuntament de/d’

Nom de l’alcalde/essa

Comarca

Adreça electrònica

Nombre d’habitants del municipi

Sí

Decret

Junta de Govern

Ple

No

Dades de contacte:

1. Dades d’identificació de l’ens sol·licitant

2. Informació relativa al Pla d’Acció Local per a l’Energia Sostenible (PAES)

Data d’adhesió al Pacte d’Alcaldes

Data d’aprovació del PAES

Referència de l’acord o la resolució sobre la base del / de la qual se sol·licita l’assistència

Data

Acció del PAES en què  s’emmarca l’assistència tècnica sol·licitada

Si s'escau, acreditació de la no-capacitat tècnica i econòmica per realitzar les actuacions sol·licitades 

Sí No

El municipi té implantat un sistema de comptabilitat energètica? 

El Pla de Serveis s’emmarca en el programa «BEenerG!» de la Diputació de Girona, que ha rebut finançament del programa de 
la Unió Europea «Horitzó 2020», de recerca i innovació, en virtut de l’acord de subvenció núm. 64978.

medi.ambient@ddgi.cat



Estudis de viabilitat per millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior, a escala municipal i supramunicipal.

Auditoria energètica de l’enllumenat públic (redacció i actualització), amb la finalitat d’obtenir les dades necessàries per 
avaluar la viabilitat de la implantació de mesures d’eficiència energètica.

Inventaris de punts de llum i mapes lumínics.

Altres instruments de planificació similars.

Visita preliminar a l’equipament municipal per analitzar-ne l’estat energètic.

Proposta de planificació de mesures d’eficiència energètica.

Estudis de viabilitat per millorar l’eficiència energètica d’edificis municipals, a escala municipal i supramunicipal.

Projectes bàsics i avantprojectes complets per substituir calderes que funcionen amb combustibles fòssils per calderes 
de biomassa.

Estudi de viabilitat d’una instal·lació fotovoltaica

Projecte executiu d’una instal·lació fotovoltaica

Altres instruments de planificació similars.
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3. Acció per a la qual se sol·licita l’assistència tècnica

El sotasignat/ada SOL·LICITA a la Diputació de Girona:

A. L’assistència tècnica necessària per millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior, mitjançant un contracte 
amb empreses de serveis energètics (ESE) o altres fórmules de finançament.

B. L’assistència tècnica necessària per millorar l’eficiència energètica d’edificis públics, mitjançant un contracte amb empreses 
de serveis energètics o altres fórmules de finançament.

Assessorament en la definició del tipus de contracte que cal subscriure ─contracte de subministrament energètic (ESC), 
contracte de rendiment energètic (EPC), etcètera.

Assessorament jurídic i tècnic en l’elaboració de plecs de clàusules tècniques i administratives per dur a terme 
inversions sostenibles.

Participació en la mesa de contractació i elaboració d’informes de valoració de propostes.

Altres documents necessaris per a l’estudi de viabilitat.

D. L’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.

Estudi de viabilitat per crear xarxes de calor i ampliar-les.

Projectes bàsics i avantprojectes complets per crear xarxes de calor i ampliar-les, com també per substituir calderes que 
funcionen amb combustibles fòssils per calderes de biomassa.

Altres documents necessaris per a l’estudi de viabilitat.

C. L’assistència tècnica necessària per instal·lar calderes o xarxes de calor de biomassa forestal o combinades amb altres 
fonts d’energia renovable, i per efectuar altres instal·lacions per aconseguir l’eficiència energètica d’edificis, mitjançant un 
contracte amb empreses de serveis energètics o altres fórmules de finançament.
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Plans estratègics per a la producció i consum de biomassa forestal en l’àmbit local.

Assistència tècnica en la redacció i execució d’instruments d’ordenació forestal d’àmbit municipal o supramunicipal, que 
incorporin l’aprofitament de biomassa forestal i la prevenció d’incendis.

Assessorament tècnic en l’elaboració de plecs de prescripcions tècniques o en planificació forestal per al 
subministrament d’estella en instal·lacions municipals.

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

Tractament de les dades per tal d’agrupar-les i poder-les publicar de forma homogènia.

Publicació de les dades de consum energètic municipal en format obert (open data) al web del programa «Beenergi», en 
altres portals de difusió de dades en línia de la Diputació de Girona i/o en altres publicacions divulgatives de caràcter 
general o científic.

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

Assessorament en la recerca de la millor solució financera disponible (línies de crèdit, convocatòries de subvencions i 
ajuts públics, finançament col·lectiu de préstec, etc.) en funció de les característiques del projecte d’eficiència energètica 
i/o d’energies renovables i de les característiques de l’ens.

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

Seguiment del contracte amb garantia d’estalvis de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic.

Seguiment del contracte amb garantia d’estalvis de millora de l’eficiència energètica dels edificis municipals i/o de gestió 
municipal.

Seguiment del contracte de subministrament d'energia renovable (a partir de biomassa) per a la millora de l'eficiència 
energètica i reducció d'emissions als edificis municipals.

Mesura i verificació d’estalvis del contracte.

H.  Seguiment del contracte amb Empreses de Serveis Energètics (ESE) o bé Micro Empreses de Serveis Energètics (MESE).
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Signatura de la persona sol·licitant i segell de l’entitat local

, de/d’ de 20

4. Declaració

El sotasignat/ada DECLARA:  

Que no ha estat beneficiari/ària de la mateixa assistència tècnica per mitjà de cap altre programa.

Que, en relació amb el servei d’assistència tècnica per dur a terme inversions de millora de l’eficiència energètica de 
l’enllumenat exterior i d’edificis públics, en cas que sigui viable, l’ens local que representa es compromet a dur a terme la 
licitació mitjançant un contracte amb ESE o altres fórmules de finançament.
En els casos que el servei realitzat hagi consistit en la redacció de projectes, avantprojectes o inventaris de punts de llum, 
si l’ens local no duu a terme la inversió en el termini de dos anys, caldrà que aboni a la Diputació 2.500 euros en concepte 
d’incompliment dels compromisos. 
En els casos en què la viabilitat depengui de l’obtenció de subvencions per disminuir el període de retorn de la inversió, el 
compromís es vincularà al fet de sol·licitar i acceptar la subvenció en properes convocatòries, sempre que l’ens compleixi 
els requisits per ser-ne beneficiari. 
 
Que es farà constar expressament el suport tècnic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió dels 
programes, activitats, inversions o actuacions que siguin objecte de subvenció, així com en els cartells que es puguin 
col·locar amb motiu de les actuacions.  
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