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La tendència europea és la de deixar la 

major amplitud i llibertat en la definició de 

les prestacions de serveis ha desenvolupar per 

una ESE.  
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ESTALVI ENERGÈTIC 

Sistema de 
gestió i control 

Implantació de 
mesures 
millora 

energètica  

Explotació i 
manteniment 

de les 
instal·lacions 
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Projecte amb 
objectiu 

d’obtenir un 
estalvi 

energètic 

Pagament del 
projecte (tot o 
part) lligat als 

estalvis 
energètics 

Servei 
Energètic 
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Un servei energètic no és un mecanisme orientat a que un 

tercer es faci càrrec del finançament complet d’un projecte de... 

 

Pla renove de les instal·lacions obsoletes 

Actualització a normativa de les instal·lacions 

 

 

 

 

El cost del projecte s’ha de poder recuperar amb els 

estalvis energètics generats!!!  

S’ha de ser conscient de la diferència entre inversió de 

millora necessària i sobrecost de les millores energètiques 
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El meu projecte encaixa sota el format de servei 

energètic? 

 

 

 

 

 

Consum  
energètic 

Potencial d’estalvi/Inversions necessàries  
(€estalviat/€invertit) 

Viabilitat del sobrecost projecte de serveis 
energètics 

Finançament, demostrar estalvis,... 

Inversió  
necessària 

Potencial  
d’estalvi 
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• Com introduir els estalvis que es preveuen durant el projecte en 

les garanties contractuals? 

• Com mesurar i verificar els estalvis reals obtinguts i, per tant, 

les garanties contractuals? 

• Com controlar els paràmetres crítics per a la viabilitat del 

projecte a través de les clàusules del contracte? 

2. Aspectes clau dins d’un contracte 
de serveis energètics? 
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Estalvis energètics 
Garanties contractuals  

d’estalvi 



Definició d’un Pla de Mesura i Verificació 
 

 

 

Funció: determinar els estalvis energètics comparant el consum 

energètic abans i després de la implantació de la mesura.  

 

 

 

 

  

 

2. Aspectes clau dins d’un contracte 
de serveis energètics? 

Metodologia recomanable per 

garantir l’èxit de qualsevol 

projecte d’implantació de 

millores energètiques.  

Definir el procés d’avaluació és 

essencial per assegurar la 

transparència de la 

metodologia així com la qualitat 

i credibilitat dels resultats 

aconseguits.   



Exemple: Un ajuntament contracta una ESE per a la millora del seu 

sistema d’enllumenat públic mitjançant el canvi de làmpades, sent 

l’objecte de la mesura, la reducció de la potència d’il·luminació.  

 

El municipi disposa de 930 punts de llum que es troben distribuïts en 23 

quadres. Abans d’implantar les millores, mesuren de forma puntual la 

potència d’una mostra representativa de les làmpades existents a canviar i 

les hores de funcionament de les mateixes. Una vegada realitzat el canvi 

de les làmpades acordat:  

 

La ESE proposa establir els estalvis mitjançant la diferència entre 

la mitjana de la potència avaluada abans del canvi i la mitjana de 

la potència després del canvi, mesurant una mostra que 

representa un 1/3 de l’analitzada abans del canvi… 

és correcta la proposta? 
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Exemple: Un ajuntament es proposa contractar una ESE per millorar el 

consum del sistema de calefacció d’una l’escola.  

 

Mesuren el consum energètic de forma continua durant un període anterior 

a la implantació de la mesura i durant un període posterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ESE proposa establir els estalvis com a diferencia entre el 

consum mesurat abans i després d’aplicar la millora…és correcta 

la proposta? 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aspectes clau dins d’un contracte 
de serveis energètics? 

Període 
d’implantació 

Període post-
implantació 

Període pre-
implantació 

Dades reals 



Els estalvis energètics atribuïbles a una mesura de millora 

energètica no es poden calcular simplement com a diferència 

entre el consum mesurat en el període anterior i posterior a la 

implantació de la millora. S’han de considerar altres factors que 

afecten a les condicions de mesura de cadascun dels períodes.   

 

Un pla de M&V té l’objectiu d’identificar, quantificar i 

comptabilitzar les variacions en el consum degudes a 

factors externs als propis introduïts por la implantació 

d’una millora energètica.  

 

2. Aspectes clau dins d’un contracte 
de serveis energètics? 



El principi bàsic de càlcul d’un pla d’avaluació d’estalvis és  

 

2. Aspectes clau dins d’un contracte 
de serveis energètics? 

Estalvis energètics =  

(Energia consumida en el període de referència)  

– (Energia consumida després de la implantació de la/es 

mesura/es de millora energètica)  

± ajustos necessaris 



2. Aspectes clau dins d’un contracte 
de serveis energètics? 

Mesures de millora energètica a implantar 

Escenari base o de referència 

Escenari de presa de mesures 

Metodologia d’avaluació i seguiment 

Planificació i definició de rols en cada fase del procés 

Pressupost i recursos necessaris 



2. Aspectes clau dins d’un contracte 
de serveis energètics? 
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Prestacions incloses 

• Serveis i inversions amb estalvis energètics 
associats 

• Serveis i inversions sense estalvis energètics 
associats 

• Punts de servei 
• Condicions de servei, d’operativa i de 

manteniment 

Costos del projecte 

• Despeses i inversions que es recuperaran 
amb els estalvis energètics que es generin 

• Despeses i/o inversions que es pagaran amb 
quota 

• Reposició d’equips deguts al cicle de vida útil. 
• Reposició d’equips fora de garantia de 

fabricant 



2. Aspectes clau dins d’un contracte 
de serveis energètics? 
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Garanties d’estalvi 

• Estalvis associats  indicadors d’estalvi 

• Períodes de garantia d’estalvis 
• Estalvis no energètics (econòmics: facturació 

energètica, aigua, personal, costos 
d’operativa i manteniment,...) 

Finançament del 
projecte 

• Tipologia de contracte 
• Tipologia d’estalvis: garantits, compartits, 

mixts, creixents,... 
• Abast del pla de mesura i verificació dels 

estalvis 

Període de 
contractació 

• Funció dels quatre punts anteriors 



 

• Preu de l’energia 

Es recomana fixar les garanties d’estalvi en funció d’unitats 

energètiques i no econòmiques.  

 

No obstant, aquests estalvis s’han  de traduir a € per poder-los fer efectius 

(per cobrar-los i/o per distribuir-los). 

 

 

 

Quin preu de l’energia s’ha de fixar? 

 

Recomanació: preu de la factura energètica en el moment de 

cobrar/distribuir estalvis. 

 

 

2. Aspectes clau dins d’un contracte 
de serveis energètics? 
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• Règim de penalitzacions, modificació i extinció de contracte 

 

Preveure possibles modificacions en el projecte o en les condicions 

de funcionament durant el període de contracte que puguin afectar 

als estalvis. 

 

 

 

 

 

Completament lligat al pla de mesura i verificació!!!! 

2. Aspectes clau dins d’un contracte 
de serveis energètics? 
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• Règim de penalitzacions, modificació i extinció de contracte 

 

Exemples:  

• Canvis en l’escenari de referència: ampliació punts de llum 

enllumenat públic, modificació horaris d’obertura d’una biblioteca, … 

• Modificació d’instal·lacions subjectes al contracte i/o d’equips 

de presa de mesures: desconnexió d’una màquina 

• Canvis normatius: modificació del contingut de les revisions de 

manteniment  

• Incompliment de les garanties: qui n’és responsable? Esglaonat per 

definir penalitzacions, modificació o extinció en funció del cas. 

2. Aspectes clau dins d’un contracte 
de serveis energètics? 
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3. Tipologies de contracte 
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Contracte Rendiment Energètic - Energy 
Performance contracting (EPC) 

Model de les 5Ps 

Contracte col·laboració público-privada 

Contracte Subministrament Energètic - Energy 
Supply contracting (ESC) 
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