
 
 
 
 

 
EMPRESES I ENTITATS PARTICIPANTS A LA 

 
JORNADA TALLER 

 

INVERSIONS EN EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I ENERGIES 
RENOVABLES SENSE ENDEUTAMENT PER ALS ENS LOCALS 

 
GIRONA, DIJOUS 27 DE JUNY DE 2013 

 

 
Benvolguts representants municipals i comarcals, 
 
En aquest document trobareu una breu presentació de les empreses i entitats 
que han decidit acceptar la invitació a participar a la jornada taller del 27 de 
juny de 2013 a Girona. 
 
Com us comentem en el programa el mateix dia 27, a partir de les 9 h, podreu 
reservar les entrevistes amb les que us interessin, que s’iniciaran a les 10.15 h 
després de la benvinguda i finalitzaran a les 14 h. Podran tenir una durada 
aproximada de 15 minuts cada una. 
 
Ens aquestes reunions individualitzades es tracta que poseu en comú, d’una 
banda les accions planificades susceptibles de poder ser finançades i de l’altra 
el que cada empresa i/o entitat us pot oferir. 
 
Més endavant ens agradaria fer un seguiment dels resultats d’aquestes 
reunions i si heu arribat a establir algun acord o preacord de col·laboració i fins i 
tot si s’ha arribat a signar algun contracte. 
 
Esperem que aquesta jornada taller us sigui útil i en pugueu obtenir el màxim 
benefici. 
 
Cordialment, 
 
 
SECRETARIA TÈCNICA DEL CILMA 
 

Girona, 21 de juny de 2013 
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EMPRESA 
Automatismes i Telegestió S.L. (Aitel) 
 
CONTACTE 
Persona de contacte: Emili Rissech 
 
Telèfon: 609686284 
 
Correu-e: emili@aitel.cat 
 
PRESENTACIÓ EMPRESA SERVEIS ENERGÈTICS 
 
(Quina categoria opera: enllumenat, edificis per ús diferent vivenda, 
cogeneració,…) 
Control i telegestió d’ instal·lacions energètiques i de climatització en tot tipus 
d’ edificis. 
 
Estavi energètic i econòmic mitjançant sistemes de telegestió: 
Estalvi econòmic, estalvi energètic, estalvi en manteniment, estalvi en 
inversions. 
 
Instal·lacions de producció energètica i climatització: Gas, Biomassa, 
Cogeneració, Solar Tèrmica i Fotovoltaica, ... 
 
PROJECTES REALITZATS 
 
Telegestió d’ instal·lacions per estalvi energètic en sistemes centralitzats de 
climatització en edificis d’ habitatges de lloguer social: 
Ajuntament de Barcelona: Patronat Municipal de l’ Habitatge de Barcelona. 
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès: Promotora Municipal S.A. 
 
Ajuntament de Girona: Escoles Municipals (amb col·laboració amb Wit i Bigas 
Alsina) 
 
Ajuntament de Bescanó: Escola Municipal(finalitzat). Resta d’ edificis 
municipals (en projecte) 
 
 
Estalvi Energètic : CN Banyoles, GEiEG, Embotits Sant Dalmai, Capdevila 
Germans, ... 
 
 
Estalvi energètic en instal·lacions d’ enllumenat públic, pàrquings, hotels, i 
edificis corporatius. 
 
 
 
 
 



 
EMPRESA 
CESPA SA 
 
CONTACTE 
Persona de contacte: Roger Junqueras Vias 
 
Telèfon:  934136595 
 
Correu-e: r.jonqueras@cespa.es  
 
PRESENTACIÓ EMPRESA SERVEIS ENERGÈTICS 
 
El Projecte SMARTFOREST de CESPA és una aposta d’Empresa de Serveis 
Energètics per la generació tèrmica a partir de calderes de biomassa utilitzant 
combustible d’origen forestal. 
  
Aquesta nova línea de col·laboració aposta per tres vessants, la industrial, la 
forestal i en un model de negoci específic adaptat al client. 
 
A nivell industrial CESPA estudia la solució tècnica més adequada per cada 
instal·lació, tenint en compte totes les necessitats energètiques presents i 
futures; a nivell forestal es treballa colza a colza amb cada un dels agents 
involucrats al territori, per tal d’aconseguir un combustible de proximitat, basat 
en la gestió forestal sostenible, i alhora just pel territori, tenint en compte els 
costos reals en tota la cadena de producció del combustible. Finalment, en 
model de negoci que CESPA ofereix es basa en l’assumpció dels riscos 
tècnics i econòmics, a partir del finançament 100% propi i adaptant-se a les 
realitats econòmiques de cada entitat. 
 
 
 
 
PROJECTES REALITZATS 
 

- Projecte municipal en la zona de Vilafranca del Penedès: Caldera de 
Biomassa d’estella forestal de 70kWh en una escola municipal 

 
- Projecte a ZF: Caldera de Biomassa d’estella forestal de 130kWh, per la 

calefacció d’uns tallers i edificis de serveis  
 
 
 
 



EMPRESA 
COFELY ESPAÑA SAU 
 
CONTACTE 
Persona de contacte: Isabel Tejero 
 
Telèfon: 93 363 86 86 
 
Correu-e: isabel.tejero@cofely-gdfsuez.com 
 
PRESENTACIÓ EMPRESA SERVEIS ENERGÈTICS 
 
Cofely és l’empresa de serveis energètics del grup GDF SUEZ.  
 
Oferim solucions globals que permeten assolir l’òptim rendiment de les 
instal·lacions del client. La gestió de les energies i utilities, com complement a 
l’explotació i manteniment tècnics de les instal·lacions, és una excel·lent 
combinació quan els experts com COFELY garantim els millors resultats. 
 
Ens fem càrrec dels estudis previs, anàlisis de viabilitat i selecció de la solució 
tècnica més adient; assumim l’enginyeria del projecte, la construcció, 
finançament i explotació de la instal·lació assegurant una gestió eficient dels 
subministres energètics. 
 
A Espanya disposem d’exemples de contracte en enllumenat públic, edificis 
municipals, edificis terciaris d’oficines en els que s’han plantejat projectes 
ESE amb i sense inversió, en edificis terciaris del sector espectacles, 
hotels, xarxes de districte, plantes de cogeneració en indústria i en el 
sector sanitari, i substitució de combustibles convencionals a biomassa sota 
model d’ESE. 
 
PROJECTES REALITZATS 
 
Es destaquen alguns dels projectes ESE desenvolupats a Espanya: 
 

• Ajuntaments enllumenat públic i edificis municipals: Torrejón de 
Velasco, Parla, Moraleja de Enmedio. 

• Edificis d’oficines: Seu Central ING, Master I, City 22@, edificis de la 
Confederación Española de Cajas de Ahorro 

• Edificis terciaris del sector espectacles: Gran Teatre del Liceu, 
Teatre Lliure 

• Biomassa: Poliesportiu municipal Virgen Esperanza d’Elx 
• Complexes turístics/hotels: Apartamentos MASARU (Tenerife) 
• Xarxes de districte: Districlima Barcelona – 80 edificis connectats, amb 

15km de xarxa a quatre tubs-, Districlima Saragossa.  
• Plantes de cogeneració en indústria (Solvay, Fibran) i en el sector 

sanitari (diversos hospitals d’Osakidetza i SESPA) de potències entre 
250kWe i 25MWe.  

 



 
EMPRESA 

 
 
                                  DALKIA CATALUNYA 
 

CONTACTE 
Persona de contacte: 

- Jordi Serra. Adjunt Direcció General i Delegat de Girona 
- Francesc Estrada. Director Divisió Edificis 

 
Telèfon: 

- Dalkia Catalunya       933 340 800 
- Francesc. Estrada     697 797 020  
- Jordi Serra                 672 034 756 

 
Correu-e: 

- francesc.estrada@dalkia.cat 
- jserra@dalkia.cat 

 
PRESENTACIÓ EMPRESA SERVEIS ENERGÈTICS 
 
Dalkia Catalunya, es una empresa del Grup Dalkia, amb més de 500 treballadors, 
amb oficines a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. El grup Dalkia és l’ empresa 
líder a nivell europeu en estalvi i eficiència energètica  i la primera en la explotació de 
xarxes de calor i fred amb més de 840 xarxes a tot el món.  
 
Dalkia Catalunya opera com Empresa de Serveis Energètics, en els sectors 
Hospitalari, Industrial i  Edificis. L’abast de la seva activitat son tot tipus d’instal·lacions 
( Electricitat, Calor, Fred, Vapor, Aire, etc..), a més de la construcció i explotació de 
xarxes de Calor i Fred amb biomassa. Dalkia opera com a inversor de les 
instal·lacions amb una contracte de gestió i explotació a llarg termini. 
 
Dalkia disposa d’un ampli equip tècnic en totes les especialitats, amb oficina tècnica  
d’ instal·lacions, oficina tècnica d’eficiència energètica i de sistemes de comunicació i 
gestió. 
 
Actualment gestiona Hospitals, Residències, Xarxes de Calor i Fred, Universitats, 
Edificis Municipals, Equipaments Municipals, Piscines, Escoles, Industries 
Alimentaries, Automoció, Química, Farmacèutica, Laboratoris i Centres d’Investigació. 
 
PROJECTES REALITZATS 
 
S’enumeren els principals contractes de Serveis Energètics. 

- Xarxa de Calor amb biomassa a Ribes de Freser 
- Xarxa de Calor amb biomassa a Vic 
- Xarxa de Calor amb biomassa a Castelló d’Empúries 
- Xarxa de Calor i fred amb biomassa de Barcelona ( Zona Franca )  
- Mercat Municipal de Ripollet 
- Subministrament de calor a Piscina Cervera 
- Edificis Municipals Ajuntament de Salt 
- Edificis Municipals Ajuntament de Sant Cugat del Vallés 
- Escoles de Lloret de Mar 
- Subministrament aigua freda per producció a Sandoz, Barcelona 
- Subministrament de calor a Hospital Sant Joan de Deu, Barcelona 
- Subministrament energètic a l’Hospital de Calella 
- Subministrament energia tèrmica a Clínica Sant Josep, Manresa 
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EMPRESA 
ELECTRA CALDENSE ENERGIA 
 
CONTACTE 
Òscar de Caralt Bosch 
 
687798794 
 
odecaralt@electracaldense.com 
 
PRESENTACIÓ EMPRESA SERVEIS ENERGÈTICS 
Electra Caldense Energia és Empresa de Serveis Energètics donada d’alta en el registre 
de l’IDAE, que executa, legalitza, financia, manté i explota inastal·lacions elèctriques, de 
gas i tèrmiques, públiques i privades. 
 
Electra Caldense Energia S.A., es una filial d’Electra Caldense S.A., empresa de 
distribució d’electricitat des del 1917. Electra Caldense Energia comercialitza 
l’electricitat majoritàriament distribuïda per Electra Caldense, i realitza l’activitat 
d’assessorament per a l’aplicació de les tarifes ajustant els costos del clients. Com a 
referència, els costos per tarifes a la zona de distribució d’Electra Caldense son entre un 
5% i un 3% inferiors a la mitjana estatal. Igualment des de Electra Caldense Energia 
s’assessora als clients amb un consum superior a 30.000 kWh/any tant en quant a la 
potència contractada, hores d’utilització i compensació de l’energia reactiva. Electra 
Caldense Energia també gestiona dues centrals de producció en règim de cogeneració.  
 
Electra Caldense Energia S.A. es va constituir per tal de poder actuar no només en el 
marc de l’energia elèctrica sinó en tots els àmbits energètics, per tal de gestionar 
instal·lacions amb major eficiència i incorporar dintre de les possibilitats tècnico-
econòmiques actuals energies renovables a les instal·lacions industrials, de serveis i 
d’habitatges.  
 
En aquest camp, ha realitzat fins a la data diverses actuacions, oferint als seus clients 
tant la tasca d’enginyeria i càlcul com la gestió i venda d’energia. A més de la gestió 
energètica, alhora de l’execució i manteniment de les instal·lacions a instal·lacions a 
explotar, l’empresa compta amb una filial del grup coneguda com a CVS (Comercial 
Vallesana de Suministros). 
 
Comercial Vallesana de Suministros S.A. és una instal·ladora que neix a Caldes de 
Montbui el 1967 amb l’objectiu de mantenir, millorar i ampliar la xarxa elèctrica de 
distribució de la Electra Caldense, distribuïdora elèctrica. A la dècada dels 90 CVS 
comença a diversificar la seva activitat consolidant-se com a instal·ladora d’aigua, gas, 
electricitat i climatització industrial i domèstica. 
 
En el camp de l’eficiència CVS executa les actuacions prescrites en les auditories 
energètiques en indústria i edificis existents que des del seu departament tècnic 
desenvolupa. També materialitza estudis d’eficiència per a projectes d’edificis projectats, 
així com estudis de viabilitat de plantes de cogeneració i xarxes de calor i fred, i en 
l’àmbit de les energies renovables realitza projectes de biomassa per a usos tèrmics, 
solar tèrmica, solar fotovoltaica i geotèrmica de baixa entalpia. 
 
 
 
 
 



PROJECTES REALITZATS 
 
Destaquem només els projectes més significatius de biomassa i amb contracte de serveis 
energètics realitzats en l’últim període: 
 

• Instal·lació publico-privada d’una xarxa de calor amb caldera de biomassa de 500 kW al la 
Residència del Patronat de la Caritat de la Vila d’Artes.  

Establiment Residència d’avis 
Sector d’activitat Públic - privat 
Potència 500 kW 
Pressupost de licitació 154.044,51 € 
Contacte PATRONAT DE LA CARITAT VILA D’ARTÉS 
Telèfon 93 830 53 06 
Any 2013 

 
• Instal·lació pública d’una xarxa de calor amb caldera de biomassa de 300 kW al complex 

escolar de Guillem de Montgrí a Torroella de Montgrí.  
Establiment Complex escolar de Guillem de Montgrí 
Sector d’activitat Públic 
Potència 300 kW 
Pressupost de licitació 212.324,41 € 
Contacte Ajuntament de Torroella de Montgrí 
Telèfon 972 75 88 09 
Any 2013 en execució 

 
• ESE. Instal·lació pública amb contracte d’externalització de serveis amb caldera de 

biomassa de 100 kW al CEIP infantil Jaume Balmes de Sant Feliu de Codines. Any 2012. 
Pressupost de licitació: 72.321,83 €. 

 
• ESE. Instal·lació pública amb contracte d’externalització de serveis amb caldera de 

biomassa de 50 kW a l’escola Bressol Mestre Jané de Sant Feliu de Codines. Anys 2012. 
Pressupost de licitació: 78.733,96 €. 

 
• FINANÇAMENT. Instal·lació finançada d’una caldera de llenya de 50 kW amb xarxa de 

calor en un complex d’agroturisme de 5 allotjaments independents a Joanet. Any 2012. 
Pressupost de licitació: 30.429,73 €. 

 
• INSTAL·LACIO d’una caldera d’estella de 150 kW amb xarxa de calor en una masia a 

Gallifa. Pressupost de licitació: 61.639,98 €. 
  
• ESE. Instal·lació d’externalització de serveis amb caldera de biomassa de 28 kW a la 

Masia Les Ferreries. Pressupost de licitació: 23.219,93 €. 
 
• ESE. Instal·lació d’externalització de serveis amb una instal·lació de fred-calor 

centralitzada en un edifici de 16 habitatges. Any 2012. Pressupost de licitació: 93349,68 
€. 

 
• ESE. Instal·lació d’externalització de serveis amb una instal·lació centralitzada de fred-

calor en un bloc d’edificis d’oficines i habitatges. Any 2010. Pressupost de licitació: 
229.880 €. 

 



EMPRESA 
 
ENEFI -  FCC EFICIENCIA ENERGETICA 
 
CONTACTE 
Persona de contacte: 
Maria Teresa De Ugarte Peyró 
Telèfon: 
93 4964900   608508586 
Correu-e: 
mtugarte@fcc.es 
PRESENTACIÓ EMPRESA SERVEIS ENERGÈTICS 
 
L'empresa pot realitzar com ESE qualsevol activitat relacionada amb 
l'eficiència energètica i les Energies renovables. 
 
Dins de l'eficiència energètica també actua en tots els camps, enllumenat i 
Edificis 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROJECTES REALITZATS 
 
FCC ha estat adjudicatària com a empresa de Serveis Energètics del projecte 
d'enllumenat públic de l'Ajuntament de Santa Susana, encarregant-se del 
subministrament elèctric,de la Gestió Energètica, de la renovació 
d'instal·lacions i del seu manteniment integral. 
 
FCC disposa de 14 parcs eòlics amb una potència instal·lada de 420,7 MW., 
dos parcs fotovoltaics amb una potència de 20 MW, una planta de valorització 
de residus amb una capacitat de producció d'energia d'uns 600 KWh i 2 parcs 
termosolars de 50 MW cadascun. 
 
FCC també disposa d'una divisió especialitzada en instal·lacions i una altra en 
el manteniment d'Edificis i instal·lacions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EMPRESA 
 
ENERGRUP BIO RENOVABLES S.L. 
CONTACTE 
Persona de contacte:     JOAN ANTON FORNIELES 
 
Telèfon:  625 58 46 35 – 93 788 40 55 
 
Correu-e:  jfornieles@energrup.com  
 
PRESENTACIÓ EMPRESA SERVEIS ENERGÈTICS 
 
(Quina categoria opera: enllumenat, edificis per ús diferent vivenda, 
cogeneració,…) 
 
Empresa de serveis energètics per subministrament de calefacció i aigua 
calenta sanitaria per district heatings i/o edificis municipals, piscines, 
etc.. 
 
 
 
 
 
 
 
PROJECTES REALITZATS 
 

1. Centre Esportiu Municipal de Deltebre  
2. Centre Esportiu Municipal de Lleida – Pardinyes 
3. Residencia Germans LaSalle de Cambrils 
4. Hotel & Conference Centre La Mola de Terrassa 
5. Atletic Hockey Club Terrassa 
6. Serveis energètics per a les 9 instal.lacions de biomassa de 

l’Ajuntament de Terrassa 
7. Ajuntament i CEIP La Montjoia de Sant Bartomeu de Grau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EMPRESA 
GEBIO JG - ECOVAT 
CONTACTE 
Persona de contacte: Pau Frigola 
Telèfon: 972477718 
Correu-e: pfrigola@ecovat.com 
PRESENTACIÓ EMPRESA SERVEIS ENERGÈTICS 
GEBIO JG és una Empresa de Serveis Energètics que uneix l’experiència de GEBIO (ESE 
enfocada a la biomassa amb més de 50 instal·lacions executades) i de JG Ingenieros 
(enginyeria amb més de 40 anys d’experiència i integrada per més de 250 professionals).  
 
L’objectiu de GEBIO JG és desenvolupar projectes de generació d’energia a partir de 
biomassa tèrmica, oferint un servei integral: finançament (capital d’origen privat), construcció, 
manteniment amb garantia total i venta d’energia.  
 
ECOVAT (grup JG), és una enginyeria especialista en generació i gestió d’energia, amb molta 
experiència tant en el sector públic com privat.  
PROJECTES REALITZATS 
BIOMASSA: 
Hotel Golden Bahia (Tossa de Mar - 2013) 500kW: Projecte, construcció, manteniment i 
venta d’energia. 
Hotel la Reconquista (Oviedo - 2013) 1.000kW: Finançament, projecte, construcció, 
manteniment i venta d’energia. 
Hotel Flamero (Matalascañas – 2013) 500kW: Finançament, projecte, construcció, 
manteniment i venta d’energia. 
Comunitat propietaris 62 habitatges (Salamanca – 2012) 500kW: Finançament, projecte, 
construcció, manteniment i venta d’energia. 
Comunitat propietaris 68 habitatges (Salamanca – 2011) 500kW: Finançament, projecte, 
construcció, manteniment i venta d’energia. 
Comunitat propietaris 275 habitatges (Madrid – 2010) 1.500kW: Projecte, construcció, 
manteniment i venta d’energia. 
Comunitat propietaris 115 habitatges (Salamanca – 2009) 1.000kW: Projecte, construcció, 
manteniment i venta d’energia. 
Hotel Barceló La Bobadilla (Granada – 2008) 700kW: Projecte, construcció, manteniment i 
venta d’energia. 
Residencia de Alzheimer La Estrella (Jaén – 2008) 500kW: Projecte, construcció, 
manteniment i venta d’energia. 
Comunitat propietaris 48 habitatges (Salamanca – 2007) 500kW: Projecte i construcció. 
Mancomunitat propietaris (Oviedo – 2006) 4.000kW: Projecte i construcció. 
Comunitat propietaris 32 habitatges (Salamanca – 2006) 300kW: Projecte, construcció, 
manteniment i venta d’energia. 
PAES: 
Redacció dels PAES de Bescanó, Fornells de la Selva, Sant Gregori, Sant Joan de les 
Abadesses. 
COGENERACIÓ: 
Central de producció amb trigeneració al Parc Hospitalari Martí i Julià (Salt - 2011) 1.000kW: 
Projecte i redacció de plec de licitació. 
FOTOVOLTAICA: 
Pèrgola amb plaques fotovoltaiques semi-translúcides a l’Av. Estatut (Ajuntament de 
Barcelona – 2013) 66kWp: Projecte i direcció d’obra.  
Planta fotovoltaica en règim d’autoconsum a la coberta de la Bodega Ferrer Bobet (Tarragona 
- 2013) 62kWp: Projecte. 
Planta solar fotovoltaica a Sant Feliu de Buixalleu (Girona – 2007) 2.500kWp: Projecte i 
direcció d’obra. 
 



EMPRESA 
NOUWATT SOLUCIONS ENERGÈTIQUES SL 
 
CONTACTE 
Persona de contacte: Joaquim Solà-Morales 
 
Telèfon: 972 274 073 
 
Correu-e: info@nouwatt.com 
 
PRESENTACIÓ EMPRESA SERVEIS ENERGÈTICS 
 
Nouwatt està especialitzada en la generació de calor mitjançant biomassa i 
sistemes solars. 
 
Desde les diferens empreses del grup cobrim la gestió forestal, producció de 
biomassa, eginyeria, instal·lació i el finançament.  
 
Aquest abast ens permet ajustar els costos i donar garanties a llarg termini.  
 
 
 
 
PROJECTES REALITZATS 
 
Empresa de nova creació. 
 
En l’àmbit públic s’ha fet el disseny del “District heating” de Llanars, i diversos 
estudis de viabilitat per ajuntaments.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EMPRESA 
SECE S.A. 
 
CONTACTE 
Persona de contacte: Alfred Sánchez 
 
Telèfon: 93 3329612 o 647695510  
 
Correu-e: asanchez@sece.com   web: www:sece.com  
 
PRESENTACIÓ EMPRESA SERVEIS ENERGÈTICS 
 
Sece es especialista en manteniment d’enllumenat públic i edificis amb 
mes de 100 anys de vida, des de el 1912. No pertanyem a cap gran grup 
empresarial ni multinacional. Som una empresa 100% familiar.  
 
Som líders en enllumenat públic a Catalunya amb mes de 350000 punts de 
llum mantinguts, mes de 70 contractes de manteniment amb ajuntament, 247  
empleats i una facturació anual del grup de mes de 30 milions de €.  
 
Oferim solucions a mida per a tot tipus de necessitats a nivell:  
Consultoria: assessorament en subvencions 
Enginyeria: Estudis de viabilitats de ESE’s, auditories energètiques 
Empresa de Serveis Energètic: Gestió i manteniment de les instal·lacions, 
Obres de millora d’Eficiència Energètica.    
 
Certificada en ISO50001 de gestió energètica i amb tècnics certificats en EVO.   
 
Membre de ANESE (Associació de Empreses de Serveis Energètics), CEEC 
(Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya, ESOLI (Energy Saving Outdoor 
Lighting)  
 
Col·laboració amb: ICAEN, IDAE, Diputació de Barcelona i UPC. 
 
PROJECTES REALITZATS 
 
Els principals projectes realitzats com Empresa de Serveis Energètics son:  
 
Aj. Martorelles: 1er Projecte ESE enllumenat públic a Catalunya  
Ajuntament de Prullans: 1er municipi 100% telegestionat punt a punt (240 
punts) i gestió energètica. 
Ajuntament de Manresa: Rènting obra estalvi enllumenat públic (2151 
equips i làmpades)  
Ajuntament de Cardedeu: Auditoria de viabilitat de projecte ESE enllumenat 
públic 
Ajuntament de Cunit: Auditoria de viabilitat de projecte ESE enllumenat públic 
 
 





(màx. 1 pàg.) 
EMPRESA 
SOLER ENERGY SERVICES SL        (Grup Soler) 
 
CONTACTE 
Persona de contacte: 
 
Telèfon: 93 877 25 58 
 
Correu-e: 
 
PRESENTACIÓ EMPRESA SERVEIS ENERGÈTICS 
 
Soler Energy Services SL és l'empresa de serveis energètics de Grup Soler, grup 
empresarial especialitzat en instal·lacions, manteniment i construcció. 
 
La nostra proposta de serveis energètics va dirigida tant al sector públic com el privat 
(veure projectes realitzats). Tecnològicament no ens limitem a un únic sistema, sinó 
que estudiem en cada cas la tecnologia més adient, per tal d'oferir la millor proposta 
d'estalvi pel client. 
 
Soler Energy Services SL realitza el disseny i l'execució de la inversió i posteriorment 
el manteniment i la gestió energètica, assumint el risc de la solució proposada, tant 
d'estalvi com dels equips. 
 
Soler Energy Services SL pot assumir les inversions del projecte, en aquest cas part 
de l'estalvi aconseguit servirà per al finançament de les mateixes. 
 
PROJECTES REALITZATS 
. Instal·lació i explotació central solar fotovoltaica a la coberta del poliesportiu 
municipal de Sant Salvador de Guardiola (Barcelona) 
. Instal·lació solar tèrmica, manteniment i gestió energètica al Consell Català de 
l’Esport (Barcelona) 
. Gestió energètica d’una instal·lació centralitzada de calefacció i aigua calenta 
sanitària en un edifici plurifamiliar de 42 habitatges per Promusa (Sant Cugat del 
Vallès) 
. Gestió dels serveis energètics d’11 centres assistencials de Novaire (Alacant i 
Castelló) 
. Gestió dels serveis energètics al Balneari Cervantes (Santa Cruz de Mudela, Ciudad 
Real) 
. Subministrament i servei integral de l’enllumenat públic municipal de Tona 
(Barcelona) 
. Instal·lació District Heating alimentat per biomassa (Avinyó, Barcelona) 
. Subministrament i gestió energia tèrmica per a la producció de calefacció i aigua 
calenta sanitària a les instal·lacions de l’Escola Vedruna de Manresa 
.  Subministrament d’energia i servei de manteniment integral de la instal·lació de 
biomassa i xarxa de calor de diversos equipaments municipals (Sant Salvador de 
Guardiola) 
. Substitució de lluminàries per tecnologia led amb garantia d’estalvi en el consum 
energètic per a l’Hospital Clínic de Barcelona 

 



 
ENTITAT 
BANC  SABADELL 
 
CONTACTE 
Persona de contacte: Pere Blasco Gonzàlez 
 
Telèfon: 636097776 
 
Correu-e: BLASCOP@sabadellatlantico.com 
 
PRESENTACIÓ ENTITAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROJECTES REALITZATS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ENTITAT 
BANCO SANTANDER S.A. 
 
CONTACTE 
Persones de contacte: 
Salvador Esbrí Grau (responsable de leasing i renting) i Jordi Viladomat Vers 
(gerent de banca institucional) 
 
Telèfon: 
93 401 14 02 i 972 18 74 61  
 
Correu-e: 
sesbri@gruposantander.com joviladomat@gruposantander.es 
 
PRESENTACIÓ ENTITAT 
 
Banco Santander S.A. és la matriu del Grupo Santander. Fundat a l’any 1.857, 
actualment és un dels primers Bancs tant a nivell nacional com a nivell 
internacional. 
 
Amb vocació orientada al client, dóna servei tant en operacions d’actiu com de 
passiu, per mitja dels diferents productes que comercialitza. 
 
 
 
 
PROJECTES REALITZATS 
 
En el Banc s’han finançat diversos projectes d’eficiència energètica, tant a 
empreses privades com a institucions. Entem en disposició d’estudiar 
individualment cada projecte, per determinar la seva viabilitat, aplicant a cada 
operació el producte més adequat (Leasing, Préstec, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENTITAT 
 
BBVA 
CONTACTE 
Persona de contacte: 
ANTONIO MARTIN CADIERNO 
 
Telèfon: 
630911136 
Correu-e: 
antonio.cadierno@bbva.com 
PRESENTACIÓ ENTITAT 
 
NOM DELS ASSISTENTS: 
JOSEP MARIA RICART ANDREU. DIRECTOR CENTRO B.E.C. GIRONA 
SONIA SERRANO SUBIRA. ESPECIALISTA BBVA RENTING 
ANTONIO MARTIN CADIERNO. DIRECTOR CUENTA INSTITUCIONES  
 
 
 
 
 
 
 
 
PROJECTES REALITZATS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EMPRESA 
IBIL GESTOR DE CARGA DEL VEHÍCULO ELECTRICO S.A. 
 
CONTACTE 
Persona de contacte: Mauricio Ríos 
 
Telèfon: 627.972.679 
 
Correu-e: mrios@ibil.es 
 
PRESENTACIÓ GESTOR DE CÀRREGA 
IBIL nace fruto de un acuerdo de colaboración entre el Ente Vasco de la Energía (EVE) 
y REPSOL. 

Tras la firma de este acuerdo en octubre de 2009 y la posterior elaboración del plan de 
negocio, se constituye la sociedad el 13 de octubre de 2010, participada al 50% entre 
los dos socios promotores. 

IBIL opera como gestor de carga del sistema eléctrico de acuerdo con la Ley del sector 
eléctrico 54/1997 y el Real Decreto 647/2011 que regula esta actividad.

Nuestra misión es poner en marcha una infraestructura de recarga de vehículos 
eléctricos en los ámbitos vinculado y público y ofrecer unos servicios añadidos para 
lograr el desarrollo del uso de este tipo de vehículos con criterios de sostenibilidad y 
respeto al medio ambiente 
 
 
 
 
 
 
PROJECTES REALITZATS 
 
Més de 300 punts instal·lats, entre vinculats i públics, entre els quals 50 en 
centres comercials Eroski, a la via pública, en parkings de rotació, etc. 
Instal·lació d'un car-sharing corporatiu a Repsol Madrid. 
Acords amb els principals fabricants de vehicles elèctrics: Renault, Nissan, 
Peugeot, etc. 
Desplegament d'una xarxa de punts de càrrega ràpida a través de l'aliança 
amb Nissan a les estacions de servei de Repsol. 
Instal·lacions en parkings comuntaris per a usuaris particulars. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EMPRESA 
REGESA APARCAMENT I SERVEIS SA  
 
CONTACTE 
Persona de contacte: 
JOSE LUIS HERNANDEZ 
Telèfon: 
63 00 63 874 
Correu-e: 
jlhernandez@regesaaparcaments.cat 
PRESENTACIÓ GESTOR DE CÀRREGA 
 
Rassa , empresa publica del Consell comarcal barcelonès;  
 
Primera empresa de Catalunya amb la qualificació oficial de gestor de càrrega 
del sistema  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROJECTES REALITZATS 
 
18 punts de recàrrega en aparcaments públics del barcelonès  
 
Hem participat en els següents projectes 
 
LIVE (amb l’ajuntament de BCN…) 
MOVELE 
GREEN EMOTION (UE) 
INSTAL·LACIÓ DE 49 PUNTS DE RECÁRREGA EN DIFERENTS 
APARCAMENTS PUBLIC DEL BARCELONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ENTITAT 
 

Associació Catalana Promotora del Vehicle Elèctric Volt-Tour 
CONTACTE 
Persona de contacte: Patrick Renau i Meier 
 
Telèfon: 610 60 51 71 
 
Correu-e: renau@mundivia.es 
 
PRESENTACIÓ ENTITAT 
 
L’associació promotora del vehicle elèctric Volt-Tour pretén promocionar, 
divulgar i fomentar la investigació i el desenvolupament del vehicle elèctric 
perquè aporta millores ambientals, diversificació de les fonts d’energia i qualitat 
de vida als ciutadans. Associació fundada l’any 2000. 
 

 
 
PROJECTES REALITZATS 
 

 més de 80 socis. (particulars, establiments, empreses, institucions, 
centres tecnològics) 
 

  més de 300.000 km d’experiències conduint vehicles elèctrics per 
Catalunya. 
 

  inauguració de la web www.volttour.eu (2007). 
 

  organitzador de l ‘“European Solar Rallye Phebus” (2005-2010). 
 

  web fòrum del VE www.voltforum.net (2008) 
 

  mapa de punts de recàrrega Ev-Friendly (2009) 
 

 Participació en projecte pilot punts de recarrega en Comunitat de Veïns 
amb el Cluster de Eficiència Energètica de Catalunya. 
 

 Organitzador de la Ruta Elèctrica dins el Marc de la Expoelectric 
. 

 Organitzador de Mostra de Vehicles Elèctrics dins de la Setmana 
Sostenible i Segura (SMSS) 

   
 
 



 
ENTITAT 
ATC-SIG SL 
 
CONTACTE 
Persona de contacte: Marta Contreras 
 
Telèfon: 972207347 
 
Correu-e:marta.contreras@atc-sig.com 
 
PRESENTACIÓ ENTITAT 
 
ATC és una consultora de llarga experiència en l’àmbit de la consultoria 
ambiental i energètica que, a partir de l’elaboració de diversos projectes (A21, 
PAES, etc.), s’ha especialitzat en els processos de coordinació per a 
l’implantació de millores en la gestió energètica. 
La tipologia de clients d’ATC és, de forma majoritària, l’administració pública 
local i, per tant, entenem les necessitats i el funcionament d’aquestes 
administracions, fet que ens permet assessorar i liderar la implantació de 
projectes d’eficiència i millora energètica sense perdre de vista l’objectiu bàsic 
de la qualitat en el servei al ciutadà, així com la diversitat de situacions (tant 
econòmiques, financeres com de tipologia d’estructura administrativa) a les 
que cal adaptar-se per dur a terme aquest tipus de projectes.  
 
L’objectiu final és obtenir el millor resultat possible, reduint la despesa i 
facilitant el procediment, des de la cerca de la millor proposta aplicable a la 
coordinació i implementació i fins la cerca i estructuració de les diverses fonts 
de finançament possibles (segons la situació concreta de cada municipi). 
L’eina que s’utilitza per a poder aconseguir aquest objectiu és la creació i 
gestió de l’Oficina de Gestió Energètica municipal (OGE), de la que ATC se’n 
fa responsable en els diversos nivells de col·laboració que poden sorgir. 
 
PROJECTES REALITZATS 
 
La decisió unilateral de l’actual govern estatal (Decret 1/2012) respecte a les 
polítiques de subvenció a les energies renovables ha propiciat que diversos 
projectes d’implantació de generació d’energia renovable (fotovoltaica, etc.) de 
propietat municipal i participades pels ciutadans hagin quedat aturades (Sant 
Feliu de Llobregat, Ordis, etc.). El model proposat es basa en la participació a 
nivell financer dels ciutadans en les instal·lacions de generació d’energia o, 
fins i tot, en l’organització com a ESE participada en la que hi tenen cabuda 
també organitzacions que encaixin amb aquest model (Som Energia, etc.). 
Òbviament, els beneficis també repercuteixen en els mateixos ciutadans. 
 
En aquest escenari, la davallada contínua dels preus de la tecnologia de 
generació d’electricitat renovable, conjuntament amb la legislació vinculada a 
l’autoconsum que s’està tramitant permeten tornar a posar sobre la taula 
l’energia participada com a projecte de futur. 
 



 
ENTITAT 
AV ENERGIA / www.avenergia.org  
 
CONTACTE 
Persona de contacte: Ferran Garrigosa 
 
Telèfon: 690619347 
 
Correu-e: fgarrigosa@avenergia.org 
 
PRESENTACIÓ ENTITAT 
 
AV Energia es un projecte que neix l'any 2008 arrel de la petició de diferents 
òrgans de l'Administració Pública de la impulsió d'un projecte de participació 
ciutadana en energies renovables. Aquest projecte implicava també el 
desenvolupament d'un pla educatiu per a potenciar també el coneixement en 
aquests àmbits.  
 
AV Energia, formada per profesionals amb una experiència en el sector de les 
energies renovables i de l'eficiència energètica desde l'any 2000, va ser 
l'escollida  per a fer possible un projecte que avui està fent extensiu a més 
localitats i administracions públiques. 
 
El principal objetiu d'AV Energia és la promoció de projectes en energies 
renovables, estalvi  i eficiència energètica de forma sostenible i ètica a través 
de la participació ciutadana, sense grans llindars d'inversió i amb rendibilitats 
raonables garantitzades tant per AV Energia com per les Administracions 
col·laboradores.  
 
Els beneficis d'aquests projectes es reinverteixen  en nous projectes i en el 
finançament d'iniciatives emprenedores amb objetius en el mateix àmbit, 
creant d'aquesta forma una organització amb recolzament social que creixerà 
fins on la ciutadania vulgui.  En aquest sentit, des d'AV Energia es treballa 
també en projectes d’I+D on també s'obre la porta a la participació ciutadana 
en aquest tipus de projectes. 
 
AV Energia no només pretèn desenvolupar projectes sinó que vol ser una 
entitat de difusió del coneixement en matèria d'energies renovables, estalvi i 
eficiència energètica, sempre desde la vessant més sostenible i ètica. Per 
aquest motiu, es realitzaran accions formatives per a la participació ciutadana. 
 
PROJECTES REALITZATS 
 
De tots els projectes que el personal d’AV Energia ha realitzat, cal destacar 
l’adjudicació del projecte de 108 escoles fotovoltaiques de Catalunya licitat per 
l’Institut Català de Finances i Equipaments, els projectes executats amb 
participació ciutadana de Vilanova i la Geltrú o els projectes a Castellar del 
Vallés amb la col·laboració de les corresponents autoritats públiques locals. 

 



 
ENTITAT 
COOP57 SCCL Serveis Financers ètics i solidaris 
CONTACTE 
Persona de contacte: Guillem Fernàndez Evangelista 
Telèfon: 93 268 29 49 
Correu-e: guillem@coop57.coop 
PRESENTACIÓ ENTITAT 
Coop57 és una cooperativa de serveis financers ètics i solidaris que recull 
estalvi popular per finançar projectes d’economia social i solidària que 
promoguin l’ocupació, fomentin el cooperativisme, l’associacionisme i la 
solidaritat en general, i promoguin la sostenibilitat sobre la base de principis 
ètics i solidaris 
 
Bàsicament Coop57 té dos tipus de socis: 
 

 Socis de serveis són aquells que poden fer aportacions econòmiques a 
Coop57 i rebre préstecs. Han de ser entitats d’economia social i 
solidària (cooperatives, associacions, fundacions). No admetem com a 
sòcies empreses purament mercantils (SL o SA) o autònoms. 

 
 Socis col·laboradors són persones físiques que fan aportacions 

econòmiques a Coop57, però no poden rebre préstecs. 
PROJECTES REALITZATS 
Hem tancat l’any 2012 amb 472 entitats sòcies i 2.378 socis i sòcies 
col·laboradores 
 

 
 



 
Coop57 i l’Ajuntament d’Arbúcies van enllestir un acord per impulsar 
l’economia social i el desenvolupament local com a respostes a la crisi. Es 
tracta d’un acord pioner per a que els útils financers ètics i alternatius arribin al 
teixit del municipi i es puguin impulsar nous projectes garantint –a través de 
Coop57– l’accés al dret crèdit, en un context de restricció per part de la banca 
tradicional en perjudici de la reactivació econòmica. L’acord també inclou la 
col·laboració i formació del personal de l’Àrea de Promoció Econòmica del 
consistori. El conveni de col·laboració combinarà la promoció econòmica 
municipal i l’acció social amb un impuls a l’emprenedoria, des l’òptica 
cooperativa i de base i connectant nous projectes amb les finances ètiques. 
L’acord ha estat molt ben rebut i ha despertat l’interés d’altres consistoris 
catalans, interessats en l’evolució d’aquesta primera experiència. 
 
En l’àmbit pioner i embrionari d’acords amb ens municipals per promocionar el 
cooperativisme i l’economia solidària local, Coop57 va signar el passat juny 
2012 un acord amb l’Ajuntament de la Llagosta. Conjuntament amb la 
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, Coop57 es vincula al 
projecte de formació ocupacional “Suem la samarreta i ens mullem contra 
l’atur” impulsat per l’ajuntament i amb la participació directa de l’Escola Sant 
Gervasi, sòcia de Coop57. El projecte neix davant l’especial incidència 
detectada d’un abandonament escolar que motiva un elevat atur i es vertebra 
en dues fases de treball. La primera està orientada a la formació ocupacional 
de joves en nous àmbits laborals, vinculats als esports i els hàbits de vida 
saludable. La segona, on Coop57 s’implicarà, es centra en l’impuls de creació 
d’empreses d’economia social i l’obertura de línies de finançament per a 
facilitar la seva constitució. 

 
 
 
 

 



 
ENTITAT 
 
Som Energia, SCCL 
 
CONTACTE 
Persona de contacte: Enric Mateu 
 
Telèfon: 657.800.118 
 
Correu-e: girona@somenergia.coop 
 
PRESENTACIÓ ENTITAT 
 
Som Energia és una cooperativa d’energia verda, sense ànim de lucre, que 
neix amb la voluntat de generar un moviment social per un canvi de model 
energètic.  
Model que es basi en les energies renovables, l’eficiència energètica i la 
participació de la ciutadania. 
Neix a Girona el desembre de 2010 i actualment l’àmbit d’actuació és tot 
l’Estat Español. 
 
Som Energia ofereix el servei de comercialització d’electricitat verda certificada 
(100% renovable) als socis/es per consum domèstic (<15kW de potència 
contractada). 
 
També ha impulsat la posada en funcionament de projectes de generació 
d’energia renovables a partir de les aportacions voluntàries dels socis/es de la 
cooperativa a través de l’opció d’inversió en renovables que hem establert. 
 
 
PROJECTES REALITZATS 
 
Durant l’any 2012, Som Energia ha posat en marxa de: 

• 8 cobertes fotovoltaiques (727kW) a Lleida, Riudarenes, Manlleu, 
Torrefarrera i Picanya. 

• Una central de biogàs (500kW) a Torregrossa 
• i una caldera de biomassa (80kW) a Tordera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




