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Administració Local Diputació

Núm. 8145
diPUtAció de GirOnA 
Medi Ambient

Edicte d’aprovació de la modificació del Pla de Serveis per al foment de l’eficiència, l’estalvi energètic i la promoció de la biomassa forestal 
i altres energies renovables a les comarques gironines

Modificació del 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

El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 19 de setembre de 2017, va aprovar l’acord, la part dispositiva del qual és 
del tenor literal següent:

“PRIMER. Modificar el Pla de Serveis per al foment de l’eficiència, l’estalvi energètic i la promoció de la biomassa forestal 
i altres energies renovables a les comarques gironines, aprovat pel Ple de la Diputació de Girona el 26 de maig de 2015 i 
modificat el 20 de juny de 2017, de la manera següent:

A l’apartat 1.2. s’amplia el servei amb els conceptes següents:
“1.2. Assistència tècnica necessària per millorar l’eficiència energètica d’edificis públics, mitjançant un contracte amb ESE o 
altres fórmules de finançament.

- Estudi de viabilitat d’una instal·lació fotovoltaica
- Projecte executiu d’una instal·lació fotovoltaica”

A l’apartat 1.5. allà on deia:
“1.5. Assistència tècnica per elaborar instruments de planificació de la producció i distribució de biomassa forestal.

- Assessorament tècnic per redactar i avaluar plans estratègics de biomassa forestal.
- Assessorament tècnic per redactar i avaluar plans d’aprofitaments forestals i per subministrar biomassa.
- Assessorament tècnic per redactar projectes de logística per a l’autosubministrament d’instal·lacions de biomassa a 

partir de fusta local.
- Assessorament tècnic per redactar projectes de centres logístics i de distribució d’estella forestal local.
- Assistència tècnica en la cadena de producció d’estella local de qualitat.
- Altres documents complementaris per a la promoció de biomassa forestal.”

Ara queda redactat així:
“1.5. Assistència tècnica per a la producció i consum de biomassa procedent de la gestió forestal sostenible en l’àmbit local

- 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.”

S’afegeix el servei següent:
“1.8. Seguiment del contracte amb Empreses de Serveis Energètics (ESE) o bé Micro Empreses de Serveis Energètics (MESE).

- 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.”

I finalment, a l’apartat 3 s’elimina el text següent:
“En cas que el Servei de Medi Ambient no tingui prou capacitat per atendre les sol·licituds, l’ordre d’atenció es determinarà 
d’acord amb els criteris següents:

• Reducció d’emissions de les instal·lacions: Es donarà la puntuació màxima a la sol·licitud que registri una major 
reducció d’emissions, i la resta tindran una puntuació proporcional, segons la fórmula: emissions estalviades d’acord 
amb la sol·licitud analitzada × 5 / màximes emissions estalviades del total de sol·licituds presentades.
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• Nombre d’habitants del municipi beneficiari: Els municipis de menys de 1.000 habitants obtindran 2 punts; els 
municipis de 1.001 a 5.000 habitants, 1,5 punts; els municipis de 5.001 a 10.000 habitants, 1 punt, i els municipis de 
més de 10.001 habitants, 0,5 punts.

• Capacitat tècnica de l’ajuntament: En el cas que l’ajuntament acrediti que no té la capacitat tècnica i econòmica per 
realitzar les actuacions sol·licitades, obtindrà 2 punts.”

SEGON. Aprovar el text modificat del 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 amb el següent tenor literal:

“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 - Medi Ambient (Diputació de Girona)
Consideracions prèvies
L’article 36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, estableix que són competències pròpies 
de la Diputació, entre d’altres, l’assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis.
Així mateix, el Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona té com a una de les seves finalitats i competències 
assessorar els municipis i oferir-los assistència general i especialitzada, tècnica i de prestació de serveis, en els àmbits propis 
de l’Administració local.
La Diputació de Girona és coordinadora territorial del Pacte d’alcaldes; una iniciativa promoguda per la Comissió 
Europea a la qual s’han adherit més de 200 municipis de la demarcació de Girona. Els municipis han redactat i aprovat el 
Pla d’Acció Local per a l’Energia Sostenible (PAES), en què identifiquen un conjunt d’accions per dur a terme en l’àmbit 
de l’ajuntament i en l’àmbit del PAES (en relació amb edificis residencials, el sector terciari, el transport urbà i la gestió 
de residus).
El Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona treballa des de fa uns anys per promoure la producció i el consum de 
biomassa forestal local, certificada i de qualitat, i la gestió forestal sostenible del territori gironí, tant per mitjà de campanyes 
d’ajuts a municipis com mitjançant l’assistència tècnica en instal·lacions tèrmiques accionades amb biomassa forestal.
El Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona subvenciona als municipis, a través de la campanya de subvencions 
«Del pla a l’acció», el servei de comptabilitat i gestió de subministres energètics municipals i/o l’adquisició de programes 
informàtics per a la comptabilitat i gestió de dades energètiques en municipis. Els municipis tenen l’obligació de facilitar 
l’accés a les dades del seu consum energètic en formats oberts, d’acord amb la normativa següent:

- Article 5 de la Llei 37/2007, sobre reutilització de la informació del sector públic, que indica que les administracions 
públiques, sempre que sigui possible i adequat, han de posar la informació a disposició de la societat en formats 
oberts.

- Article 16.1 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que remarca que els ens 
públics «han de facilitar a les persones l’accés a la informació pública en format reutilitzable, per tal de millorar la 
transparència, generar valor a la societat i promoure la interoperabilitat entre les administracions».

- De les dades que directament o indirectament tenen relació amb el medi ambient i amb les polítiques mediambientals 
dels poders públics, se n’ha de fer difusió en compliment de la Llei 27/2006, que regula els drets d’accés a la informació 
en matèria de medi ambient.

Aquest Pla de Serveis s’emmarca en el programa «Beenergi» (Bundling Sustainable Energy Investments for Girona’s 
Municipalities), que ha rebut finançament del programa de la Unió Europea «Horitzó 2020», d’investigació i innovació, en 
virtut de l’acord de subvenció número 649789, i del projecte «Enerinvest» (Spanish Sustainable Energy Financing Platform), 
que ha rebut finançament del programa de la Unió Europea «Horitzó 2020», d’investigació i innovació, en virtut de l’acord 
de subvenció número 695822.
L’equip tècnic dels programes «Beenergi» i «Enerinvest», juntament amb la resta de membres del Servei de Medi Ambient, 
portarà a terme l’assistència tècnica en treballs qualificats, així com la publicació de dades energètiques en format obert 
que els ens locals del territori de Girona encomanin al Servei de Medi Ambient en matèria d’eficiència energètica, energies 
renovables i promoció de la biomassa forestal.
El Pla de Serveis s’estructura de la manera següent:

1. Serveis que es presten als municipis gironins
1.1. 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.

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

- 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.

1.3. Assistència tècnica necessària per instal·lar calderes o xarxes de calor que funcionin amb biomassa forestal o combinades 
amb altres fonts d’energia renovable, i per efectuar altres instal·lacions per aconseguir l’eficiència energètica d’edificis, 
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.

1.4. 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.

- Assessorament en la definició del tipus de contracte que cal subscriure –contracte de subministrament energètic 
(CSE), contracte de rendiment energètic (CRE), 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.

1.5. Assistència tècnica per a la producció i consum de biomassa procedent de la gestió forestal sostenible en l’àmbit local
- 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. 
1.6. Publicació de dades de consum energètic municipal en format obert (open data)

- 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 o en altres publicacions divulgatives de 
caràcter general o científic.

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

1.8. Seguiment del contracte amb Empreses de Serveis Energètics (ESE) o bé Micro Empreses de Serveis Energètics (MESE).
- 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

2. Beneficiaris del Pla
Poden sol·licitar aquesta assistència tècnica els ens locals de les comarques de Girona que s’hagin adherit al Pacte d’alcaldes i 
que tinguin el PAES aprovat. L’assistència tècnica que sol·licitin ha d’estar vinculada a les accions definides al PAES aprovat 
o a posteriors informes de seguiment, aprovats pel Ple o per decret de l’alcaldia a ratificar pel Ple, i sempre en relació amb 
edificis públics municipals.

3. Criteris de selecció
A priori, les sol·licituds presentades s’atendran per ordre d’entrada al Registre de la Diputació de Girona. 
La materialització final dels serveis d’assistència tècnica estarà condicionada al criteri del Servei de Medi Ambient i a la seva 
disponibilitat de recursos humans o econòmics.
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4. Compromisos dels beneficiaris
4.1. 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, cal que l’ens local es comprometi 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. 
4.2. Cal fer 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. 

5. Cost del servei
Tots els serveis d’aquest Pla són gratuïts per a aquells ens que en siguin beneficiaris.

6. Sol·licitud i acceptació del servei
Els ens locals beneficiaris que reuneixin els requisits esmentats en l’apartat 3 d’aquest Pla han de sol·licitar el servei per mitjà 
de l’EACAT, i cal que especifiquin l’assistència tècnica que demanen. La sol·licitud l’ha de fer l’alcalde/essa o el secretari/
ària de l’ens local.
Quan l’àmbit de la petició no superi el de la mera consulta verbal, o bé per raons d’urgència, l’ens local podrà trametre la 
petició directament per via telefònica o telemàtica, sense perjudici de la posterior remissió del document si es tracta d’una 
petició d’assistència que va més enllà de la consulta verbal puntual.
El Servei de Medi Ambient, que gestiona el Pla de Serveis, és la responsable d’analitzar les sol·licituds i d’acceptar el servei.

7. Justificació del servei
Els ens locals beneficiaris d’aquest Pla de Serveis hauran de presentar una memòria justificativa dels serveis obtinguts que 
descrigui l’assistència tècnica rebuda i l’impacte d’aquesta sobre les actuacions realitzades.”

TERCER. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de Província de Girona.

QUART. Traslladar el present acord a tots els ajuntaments de les comarques gironines i a la Intervenció de Fons.”

Girona, 26 de setembre de 2017 

Pere Vila i Fulcarà 
President 
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