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Professor: Roger Marcos i Marcé
CEO Wind Power Transmissions
Director Màster Eficiència Energètica IL3-UB

Girona, dijous 13 de juny de 2013

Bloc 4. Eines per al desenvolupament 
dels projectes
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Objecte de la sessió

Objetius de la sessió

1. Comprendre la importància i les oportunitats existents en el món
de l’eficiència energètica i les energies renovables.

2. Eines de finançament i inversió pel desenvolupament de 
projectes.

3. Oportunitats de negoci

1. Conèixer els diferents nivells de suport a inversió i finançament
existents.

2. Conèixer les principals normatives actualment en vigor a 
Espanya (i Europa)

3. Saber anticipar-se a les transposicions de directives europees i 
veure les oportunitats de negoci.

4. Conèixer el "món" de la certificació energètica d'edificis
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per començar...

de la gestió de l’oferta, a la gestió de la demanda

Energia Tipus

Innecessària
Inútil evitable Manca de rendiment energètic Eficiència

Utilitzada Malbaratament, excés, ...

Estalvi
Necessària

Prescindible No bàsica (Piràmide de Maslow)

Imprescindible
Bàsica: necessitats fisiològiques, 
seguretat, etc.

Definicions Energia, Eficiència i Estalvi

8

Concepte Reducció Destinatari Eina

Estalvi Consums 
d’energia útil Persones Conscienciació

Eficiència
Energètica

Pèrdues 
evitables

Equips Incorporació de tecnologia eficient

Operació Gestió automàtica amb noves 
tecnologies
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Intensitat Energètica: la intensitat energètica és el quocient entre el consum
d’energia primària i el Producte Interior Brut (PIB). De fet intenta relacionar el
consum d’energia necessari per a realitzar cada unitat de PIB. S’expressen en
tonelades equivalents de petroli

Definicions: intensitat energètica

Evolución intensidad Energética en Catalunya

Evolució de la intensitat energètica a Catalunya
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Desacoblament entre 
consum energètic i 
creixement econòmic. 
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Font: Eurostat, base de dades Ameco de Comissió Europea i 
Universitat Tècnica Nacional d'Atenes. 

Tendències en la intensitat energètica final, EU-25

Consum d’energia i eficiència energètica

IDAE
• Té les seves pròpies competències a nivell nacional i de relació internacional
• Depèn del MINETUR
• Assessorament de les polítiques i planificacions energètiques 
• Accions de difusió, assessorament tècnic, desenvolupament i finançament de 

projectes d’innovació tecnològica
• Execució de campanyes de formació i sensibilització 

El paper de les administracions públiques. Competèn cies 
i administracions.

IDAE. Funcions

• Assessora al MINETUR
• Implantació en “el Estudio de Perspectiva Energética”
• Elabora “l’Informe de España ante el cambio climático”
• Participació en “Grupos de trabajo interministerial”
• Presta assessoria i assistència tècnica al Ministeri de Medi Ambient en el Pla 

Nacional d’Assignacions
• Avaluació tècnica de les sol·licituds d’ajudes
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• Ordenació general de les activitats, les instal·lacions de producció, transport i 
distribució d’energia elèctrica

• Servei d’energia elèctrica

• Servei de producció en règim especial

• Servei de qualitat del subministrament energètic

• Servei d’hidrocarburs

Departament d’Empresa i Ocupació

El paper de les administracions públiques. Competèn cies 
i administracions.

Departament de Territori i Sostenibilitat

• Sostenibilitat, contaminació, energies renovables i plans d’actuació

Departament de Territori i Sostenibilitat. Àmbit
• La qualitat i la planificació ambiental i l’estratègia de sostenibilitat davant el 

canvi climàtic.
• L’ordenació de l’edificació i control de qualitat del procés i productes 

d’edificació.
• L'impuls de les energies renovables.

Departament de Territori i Sostenibilitat. Funcions

• Promoure i difondre la utilització de les energies renovables i les mesures 
d’estalvi energètic.

• Assessorament i avaluació ambiental de plans, programes i projectes
• Mantenir una relació estreta amb el DEF 

El paper de les administracions públiques. Competèn cies 
i administracions.
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ICAEN
• Consell d’Administració 
• Consell Assessor

Àmbit
• Adscrit al Departament d’Empresa i Ocupació

Funcions

• Fomentar l’ús racional de l’energia
• Impulsar a la recerca del desenvolupament de noves tecnologies 
• Donar suport a la formació en matèria energètica. 
• Orientar als usuaris sobre els hàbits de consum energètic. 
• Promoure la participació d’empreses i institucions catalanes en programes 

energètics estatals i internacionals. 

El paper de les administracions públiques. Competèn cies 
i administracions.

Altres
- Diputacions (Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona)
- Consells Comarcals
- Municipis
- Agències d’Energia (Osona, Maresme, Lleida, etc…)
- IREC. http://www.irec.cat/

- Àrees tecnològiques i de recerca
- Àrea Eficiència Energètica i Conservació
- Àrea Xarxes Elèctriques. Electrònica de potència
- Bioenergia
- Captura de CO2 i emmagatzemament
- Energia eòlica marina
- Materials avançats per apliacions en energia
- Recerca sòcio-tècnica

- Àrea d’il·luminació
- b_TEC – Parc de l’Energia del Besòs

Marc general del sector energètic a Catalunya



12/06/2013

9

CEEC – Cluster Eficiència Energètica de Catalunya

Marc general del sector energètic a Catalunya

Altres organismes de l’administració pública relacionats amb
l’Eficiència enegètica:

– CADS – Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible

– Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat

– Oficina Catalana pel Canvi Climàtic

– Plataforma Tecnológica de Eficiencia Energética

– Agències d’Energia Comunitats Autònomes

– …

Marc general del sector energètic a Catalunya
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L’estalvi energètic no és només cosa dels països 
més avançats...



12/06/2013

11

Perspectives energèticas a l’horitzó del 2030. 
Energia i pobresa.
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1. ESADE BAN

2. Porta PYME

3. CDTI

4. IEE

• SAVE

• ALTENER

• STEER

• Integrated Initiatives

5. LIFE

6. The EU Framework Programme for Research and Innovation
(antic FP7)

7. KIC INNOENERGY

8. CIP-EIP-ECO-INNOVATION-2013

Diverses eines de finançament dels projectes.

ESADE BAN
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ESADE BAN , l'Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa , Fundació
Repsol i KIC InnoEnergy , organitzen el III Fòrum d'Inversió Cleantech , que tindrà
lloc a ESADE el proper 12 de juny.

Les entitats organitzadores de les 2 edicions passades del Fòrum Cleantech, I Fòrum
19/05/2011 i II Fòrum 20/05/2012, han obtingut els següents resultats dels projectes
presentats: més de 120 projectes captats a través de les convocatòries, 21 projectes
finalistes presentats en els fòrums i dels quals 11 han obtingut finançament per 
import de 4.265.000 euros.

Inversors : el Fòrum està orientat a inversors privats interessats en participar en 
projectes d'eficiència energètica i disposats a invertir a partir de 25.000 euros en 
aquests projectes. Inscriu-te aquí

Emprenedors : Projectes relacionats amb el sector de les tecnologies netes, 
especialment en l'eficiència i estalvi energètic, emmagatzematge d'energia, 
tractament d'aigües i residus, i smart cities, que estiguin buscant finançament per 
part d'inversors privats per un import superior a 50.000 euros. 

Els projectes presentats hauran de respondre al perfil s egüent :

- Sector: tecnologies netes enfocats especialment en eficiència i estalvi energètic, 
emmagatzematge d’energia, tractament d’aigües i residus, i smart cities-
- En fase inicial (menys de dos anys de vida)
- Innovadors o amb elevat potencial de creixement
- Equip compromès (com a mín., amb una persona amb dedicació a temps complet)
- Internacional, amb interès en mercat de parla hispana
- Empreses constituïdes o spin off cercant rondes de finançament de fins a 2M€
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Com hi puc participar?

El termini de presentació de projectes és el 31 de maig de 2013 . La participació
és gratuïta .

Les entitats organitzadores designaran un comitè de selecció de projectes que estarà
format per membres de les organitzacions respectives i per experts del sector de les 
tecnologies netes i de l’activitat de la inversió privada.

El Comitè de Selecció serà l’encarregat de determinar, el 6 de juny, els deu projectes
que es presentaran en el III Fòrum d’Inversió Cleantech, el 12 de juny, a ESADE.

Programa :

18.30 h Benvinguda per part de les entitats organitzadores
César Gallo , vicepresident de la Fundación Repsol
Xavier Sanchez (Lic&MBA 97 / AMP 08 ), director d'ESADE Alumni
Susana Tintoré , directora executiva de Serveis de Barcelona Activa
Josep-Miquel Torregrosa (EMBA 10) , Business Creation Officer a KIC InnoEnergy

18.45 h Taula sectorial formada por emprenedors d'edicions anteriors que han obtingut finançament
Goldemar
Emprenedor: Ernest Mendoza , CEO i fundador de Goldemar
Inversor: Pere Mayol (EMBA 08) , partner de Summit Venturing i inversor privat d'ESADE BAN
WeSmartPark
Emprenedor: Jaume Mayor , CEO i fundador de 9Smart
Inversor: Francesc Tarongí , conseller delegat i fundador d’Enertika

19.30 h Presentació de projectes emprenedors (4 o 5 projectes)

20.30 h Còctel de networking
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http://www.ipyme.org/es-ES/Paginas/Home.aspx
Portal PYME

CDTI: Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial (Projectes Eurostars)
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Intelligent Energy Europe. IEE.

El programa està estructurat en tres àrees d'acció específiques : 

•Fomentar l’eficiència energètica i la utilització racional dels recursos energètics 
(SAVE). 

•Promoure fonts d’energia noves i renovables, i fomentar la diversificació 
energètica (ALTENER)

•Promoure l’eficiència energètica i l’ús de fonts d’energia noves i renovables en 
l’àmbit del transport (STEER)

Intelligent Energy Europe
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The objective of the Intelligent Energy - Europe II Programme (“IEE II”) is to contribute 
to secure, sustainable and competitively priced energy for Europe, by providing for 
action: 
• to foster energy efficiency and the rational use of energy resources; 
• to promote new and renewable energy sources and to support energy diversification; 
• to promote energy efficiency and the use of new and renewable energy sources in 
transport. 

The Programme in particular contributes to the EU Energy 2020 Strategy and  
facilitates the implementation of the Directive on energy efficiency and of the Directive 
on the promotion of the use of energy from renewable sources.

Intelligent Energy – Europe builds on the experience gained from its predecessor, the 
first Intelligent Energy - Europe (2003-2006) Programme. This Programme has 
become the main EU instrument to tackle non-technological barriers to the spread of 
efficient use of energy and greater use of new and renewable energy sources. From 
2007, Intelligent Energy – Europe has been included in the overall Competitiveness 
and Innovation Framework Programme (CIP)
.

Intelligent Energy Europe

Energy efficiency and rational use of energy resour ces (SAVE), including: 

• Improvement of energy efficiency and the rational use of energy, in particular in the 
building and  industry sectors; 

• Supporting the preparation and application of legislative measures. 

New and renewable energy resources (ALTENER), inclu ding: 

•Promoting new and renewable energy sources for centralised and decentralised 
production of  electricity, heat and cooling, and thus supporting the diversification of 
energy sources; 

• Integrating new and renewable energy sources into the local environment and the 
energy systems; 

• Supporting the preparation and application of legislative measures. 

Energy in transport (STEER) to promote energy effic iency and the use of new and 
renewable energy sources in transport, including: 

• Supporting initiatives relating to all energy aspects of transport and the diversification 
of fuels; 

• Promoting renewable fuels and energy efficiency in transport; 

• Supporting the preparation and application of legislative measures. 

Intelligent Energy Europe
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Integrated initiatives combine several of the above specific fields or relating to 
certain EU priorities. 

They may include actions integrating energy efficiency and renewable energy 
sources in several sectors of the economy and/or combining various instruments, 
tools and actors within the same action or project. 

Actions supported in the framework of the IEE II programme have a significant 
impact at European level, a high profile and the broadest possible relevance to 
European citizens and policies. 

The above fields, objectives, and instruments are valid for the whole Programme 
duration, i.e. from 2007 to 2013. However each annual work programme sets a 
number of more specific, action-related objectives. 

Those relative to the call for proposals 2013 have been set in the annual work 
programme 2013, adopted by the European Commission on 13 December 2012. 
They are summarised hereafter. 

It is expected that this call for proposals will result in about 55-60 projects being 
supported

Intelligent Energy Europe

3.2 How many applicants are required? 

For the main call, applications must be submitted by a team of at least three 
independent10 legal entities, each established in a different eligible country (see 
section 3.1). 

3.3 Specific provisions for Build Up Skills and MLE I - Project Development 
Assistance

a) Build Up Skills – Pillar II actions (see Call section 10.4.2) 

• How many applicants are required? 

Pillar II actions can be submitted either by a team of independent legal entities 
established in the same eligible country or by a team of independent legal entities 
from different eligible countries. 

A team must consist of at least two independent legal entities. 

b) Mobilising Local Energy Investments - Project Development Assistance (PDA), 
(see Call section 10.4.4) 

Intelligent Energy Europe
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Specific eligibility criteria: 

1. Proposals must be submitted by one or more legal entities, each established in 
an eligible country. 

2. Proposals must be coordinated by a local or regional public authority 
(municipality, city, province, region), or by another public body11. 

3. Grants for project development assistance within this priority must lead to 
investments with a minimum leverage factor of 15 (each Euro of project 
development assistance costs must lead to investments in renewable energy 
sources and/or energy efficiency measures of at least  EUR 15). 

4. Proposals must involve minimum project development assistance costs of EUR 
400 000, leading to a minimum investment of EUR 6 000 000 in renewable 
energy sources and/or energy efficiency measures; or in justified cases12 a 
minimum project development cost of EUR 200 000 leading to a minimum 
investment of EUR 3 000 000. 

Intelligent Energy Europe

Other specific provisions: 

1. IEE II grants for project development assistance will only be paid in full if 
planned investments are launched or relevant investment contracts are 
signed before the end of the  project period, up to 36 months from the 
signature of the contract. In the event of failure to  deliver the planned 
investments, the EU contribution will have to be reimbursed by the  
beneficiary, although some costs may be eligible for support if adequately 
justified. 

2. Performance indicators must include measurable results in terms of 
energy saved (toe), RES supply increased (toe), greenhouse gas emissions 
reduced (tCO2e), investments mobilised  (EUR), and if possible local jobs 
created.

Intelligent Energy Europe



12/06/2013

21

L'objectiu de la convocatòria és finançar projectes no tecnològics per a 
cada un de les àrees del programa. Aquest any un suport financer serà 
destinat a iniciatives integrades. 

El pressupost assignat per a la Convocatòria 2011 és el següent:

• SAVE: aproximadament 15,6MEUR; 

• ALTENER: aproximadament 12,6 MEUR

• STEER: aproximadament 9,6 MEUR

• Iniciatives integrades: aproximadament 27 MEUR

Intelligent Energy Europe

10 PRIORITIES AND TYPES OF ACTION FOR 2013 

10.1 SAVE: Energy efficiency (indicative budget: EU R 15.6 million) 

10.1.1 SAVE – Consumers and products 

10.1.2 SAVE – Businesses 

10.1.3 SAVE – Energy efficiency services and obligations 

10.2 ALTENER: New and renewable energy resources (i ndicative budget: 
EUR 12.6 million) 

10.2.1 ALTENER – Electricity from renewable energy sources (RES-e) 

10.2.2 ALTENER – Heating and cooling from renewable energy sources 

10.2.3 ALTENER – Bioenergy 

10.2.4 ALTENER – Renewable Energy Consumers 

Intelligent Energy Europe
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10.3 STEER: Energy in transport (indicative budget:  EUR 9.6 million) 

10.3.1 STEER – Energy-efficient transport 

10.3.2 STEER – Clean and energy-efficient vehicles 

10.4 Integrated Initiatives (indicative budget: EUR  27.2 million) 

10.4.1 Energy efficiency and renewable energy use in buildings 

10.4.2 BUILD UP Skills, the Sustainable Building Workforce Initiative- Training and 
Qualification in the field of  energy efficiency and renewable energy – Pillar II 

10.4.3 Local energy leadership 

10.4.4 Mobilising Local Energy Investments (MLEI)

Intelligent Energy Europe

Tota la informació relativa a aquesta convocatòria es troba disponible al 
web del Programa Energia Intel·ligent:

Intelligent Energy Europe

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/getting-funds/call-for-proposals/how-to-
apply/index_en.htm
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Informació general:

• Call identifier: CIP-IEE-2013 

• CLOSING DATES: Wednesday 8 May 2013, 17:00 (Brussels local time) 

– BUILD UP Skills: Call 2013. Deadline: 28 November 2013, 17:00 CET

• Pressupost convocatòria: 65M€

• Nombre de projectes finançats previstos: entorn a 55-60 projectes

• Intensitat de la subvenció: màxim 75% del les despeses elegibles (excepte 
pels projectes finançats per la Building Workforce Training and Qualification 
Initiative, on l’ajuda pot arribar fins al 90% de les despeses elegibles)

• Duració màxima del projecte 36 mesos.

Intelligent Energy Europe

Informació general (II)
• Consorcis: cal que estiguin formats per un mínim de tr es entitats de 

tres països elegibles diferents a excepció de:
– Integrated Initiative on Building Workforce Training i Qualification 

Initiative in the field of energy efficiency and renewable energy: els
consorcis han d’estar formats per un grup d’entitats pertanyents a un 
mateix país.

– Integrated Initiative on Mobilising Local Energy Investments: consorcis
formats per una o més administracions públiques regionals o locals o 
bé altres ens públics localitzats en un sol o en varis països.

• Durada màxima del projecte: 3 anys

Intelligent Energy Europe
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Informació general (III)
Objectiu del programa
• El Programa Intelligent Energy Europe té per objectiu contribuir a 

assegurar un preu sostenible i competitiu per Europa mitjançant les 
següents accions:

– fomentar l’eficiència energètica i l’ús racional dels recursos 
energètics

– promoure noves fonts d’energia renovables i la diversificació 
energètica

– promoure l’eficiència energètica i l’ús de noves fonts renovables 
al transport

• Aquest programa constitueix el principal instrument de la Unió 
Europea per fer front a les barreres no tecnològiques per a la 
propagació de l’ús eficient de l’energia així com del major ús de les 
fonts d’energia renovables.

Intelligent Energy Europe

Informació general (IV)
Prioritats de finançament
• Excepcionalment i només en el cas que es justifiqui adequadament, les 

propostes que compleixin amb

• els criteris d’elegibilitat però que no responguin directament a les 
prioritats fixades a la convocatòria

• també podran tenir-se en compte per ser finançades.

• A continuació es detallen les prioritats de la CE:

Intelligent Energy Europe
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Informació general (V)

1. SAVE: Energy Efficiency (Pressupost indicatiu: 12 M€)
• Sota aquest programa es financen projectes que cobreixin les següents 

accions:
– Energy-efficient products: accions que ajudin a transformar el mercat cap a 

productes i sistemes energèticament més eficients, donant suport i 
complementant la legislació al respecte

– Industrial excellence in energy: accions que incrementin la competitivitat de 
les indústries europees, especialment les pimes ajudant-les a estalviar
energia.

Intelligent Energy Europe

Informació general (VI)

2. ALTENER: Electricity from renewable energy souce s (Pressupost indicatiu: 
12,6M€)

• Sota aquest programa es financen projectes que cobreixin les següents 
accions:
– Electricity from renewable energy souces (RES-e): accions que incrementin 

el percentatge d’energia provinent de fonts renovables en el consum
energètic final.

– Renewable heating/cooling (RES-H/C): accions que promoguin l’ús de les 
fonts d’energia renovable per a la generació d’energia tèrmica.

– Bioenergy: accions que promoguin l’increment de producció i ús de la 
biomassa, biolíquids i biogàs en els mercats energètics

Intelligent Energy Europe
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Informació general (VII)

3. STEER: Energy in transport (Pressupost indicatiu : 9,6M€)
• Sota aquest programa es financen projectes que cobreixin les següents 

accions:
– Energy-efficient transport: accions per a reduir els desplaçaments per 

carretera i incloure mitjans de transport més eficients.
– Clean and energy-efficient vehicles: accions que ajudin a transformar el 

mercat cap a vehicles més eficients, recolzant i complementant la recent 
legislació al respecte.

Intelligent Energy Europe

4. Integrated initiatives (Pressupost indicatiu: 27 M €)
• Sota aquest programa es financen accions que combinin diferents camps i 

impliquin les següents accions:
• 4.1. Local energy leadership:

– Integrar polítiques que promoguin l’energia sostenible en actuacions de les 
administracions públiques.

– Facilitar la cooperació entre les administracions públiques i altres actors 
locals, en particular la indústria energètica

• 4.2. Mobilising local energy investments in energy efficiency and/or renewable 
energy projects

• 4.3. Energy efficiency and renewable energy in buildings
• 4.4. The Building Workforce Training and Qualification Initiative in the field of 

energy efficiency and renewable energy (Pressupost indicatiu: 8M€):
– Activar processos per a reunir totes les parts interessades d’un país per a 

definir una estratègia així com un full de ruta
– Introduir nous sistemes de qualificació i formació

Intelligent Energy Europe
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Life+

Environment, energy and transport
LIFE + 

This programme is divided into three strands: 
• Nature and Biodiversity 
• Environment Policy and Governance 
• Information and Communication 
The budget foreseen for LIFE+ is €2.1 billion for the period 2007-2013. SMEs may 
be able to access LIFE+ funds, both from the part managed centrally by the 
European Commission and  from that managed by national agencies. 

Further information: 
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm 

LIFE+ 2013 call for proposals
The seventh LIFE+ call for proposals was published in the Official Journal (2013/C 
47/21) on 19 February 2013. The deadline for applicants to submit proposals to 
Member State authorities via eProposal is 25/06/2013 16:00 hours local 
Brussels time .
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2. Política y gobernanza medioambientales LIFE+

Objetivos principales:

• Cambio climático : estabilizar la concentración de gases de invernadero a un 
nivel que impida que el calentamiento global supere 2 °C.

• Agua : contribuir a la mejora de la calidad del agua desarrollando medidas 
rentables para conseguir un buen estado ecológico con vistas a elaborar el primer 
plan hidrográfico de cuenca con arreglo a la Directiva 2000/60/CE (Directiva 
marco del agua).

• Aire: alcanzar niveles de calidad del aire que no den lugar a riesgos o efectos 
negativos significativos en la salud humana y el medio ambiente.

• Suelo : proteger y asegurar el uso sostenible del suelo preservando sus 
funciones e impidiendo las amenazas al mismo, así como reduciendo los efectos 
de dichas amenazas y restaurando los suelos degradados.

• Medio ambiente urbano : contribuir a mejorar el comportamiento 
medioambiental de las zonas urbanas europeas.

2. Política y gobernanza medioambientales LIFE+

Objetivos principales:

• Ruido : contribuir al desarrollo y la aplicación de políticas en materia de ruido 
ambiental.

•Productos químicos : mejorar la protección del medio ambiente y la salud frente a los 
riesgos que presentan los productos químicos de aquí al 2020 aplicando la legislación 
sobre productos químicos, en particular el Reglamento (CE) no1907/2006 REACH y la 
estrategia temática sobre el uso sostenible de los plaguicidas.

• Medio ambiente y salud : desaRrollar la base de información para la política de medio 
ambiente y salud (Plan de Acción Medio Ambiente y Salud).

• Recursos naturales y residuos : desarrollar y ejecutar políticas diseñadas para 
garantizar una gestión sostenible de los recursos naturales y los residuos, mejorar el 
comportamiento medioambiental de los productos, una producción y unas pautas de 
consumo sostenibles, y la prevención, la recuperación y el reciclado de los residuos. 
Contribuir a la implementación eficaz de la estrategia temática de prevención y reciclado 
de los residuos.
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2. Política y gobernanza medioambientales LIFE+

Objetivos principales:

• Bosques: proporcionar, especialmente a través de una red de coordinación de la UE, 
una base completa y concisa de información pertinente a efectos de la elaboración de 
políticas sobre los bosques en relación con el cambio climático (impacto en los 
ecosistemas forestales, atenuación, efectos de sustitución), la biodiversidad 
(información de partida y zonas forestales protegidas), los incendios forestales, la 
situación de los bosques y su función protectora (agua, suelo e infraestructuras), así 
como contribuir a la protección de los bosques contra los incendios.

• Innovación: contribuir al desarrollo y la demostración de enfoques políticos, 
tecnologías, métodos e instrumentos innovadores para apoyar la aplicación del Plan de 
Actuación a favor de las Tecnologías Medioambientales (ETAP).

•Enfoques estratégicos: fomentar la aplicación y ejecución eficaces de la legislación 
medioambiental de la Unión y mejorar la base de conocimientos para la política 
medioambiental; mejorar el comportamiento medioambiental de las PYME.

2. Política y gobernanza medioambientales LIFE+

Objetivos principales:

Porcentajes de cofinanciación de la UE

1. Proyectos sobre naturaleza y biodiversidad LIFE+

• El porcentaje de la contribución financiera de la Unión ascenderá como 
máximo al 50 % de los gastos subvencionables.

• Excepcionalmente, se aplicará un porcentaje máximo de cofinanciación de 
hasta un 75 % a las propuestas dedicadas a hábitats o especies prioritarias 
recogidas en las Directivas sobre aves y hábitats.

El presupuesto general para las subvenciones de las actividades de los 
proyectos de LIFE+ en 2013 es de 278.000.000 EUR (ES 27.346.823€)Al 
menos un 50 % del importe arriba mencionado se asignará a medidas de 
apoyo a la conservación de la naturaleza y la biodiversidad.
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The EU Framework Programme for 
Research and Innovation (antic FP7)

KIC INNOENERGY
http://www.kic-innoenergy.com/
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KIC INNOENERGY
SERVICES FOR ENTREPRENEURS

Download "KIC InnoEnergy Highway: a unique concept f or Business 
Creation"Download our Flyer "Services for entreprene urs"

KIC InnoEnergy’s value proposition for Entrepreneurs  is the KIC InnoEnergy
Highway™ ,where the entrepreneur can find the services he/she  needs to 
transform his/her idea or venture into a successful  business. We work 
actively, with the entrepreneur, in 4 dimensions, t hat are a must for success:

•Technology (with at least the following steps): due diligence, mapping vs. 
competing products/services, positioning, patenting (if necessary) proof of concept 
with customer/industry, piloting, industrialization

•Market (with at least the following steps): market assessment, market positioning, 
business case, business plan

•Team (with at least the following steps): team assessment, training, team 
completion, legal constitution (of start-up or spin-off)

•Finance : seed money, VC rounds (brokerage)

KIC INNOENERGY
SERVICES FOR ENTREPRENEURS

After the first due diligences in the three first dimensions (technology, market 
and team), if successful, KIC InnoEnergy assigns a Business Coach to the 
entrepreneur and jointly decides the roadmap (subset of services of each 
dimension) that will bring the entrepreneur to become a businessman or 
woman. KIC InnoEnergy Highway™ is the one stop shop. All those services 
are delivered through KIC InnoEnergy's unequal network of partners. The 
entrepreneur engages with KIC InnoEnergy that invests in all those services, 
and in return asks for an equity participation in the future start-up.
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Convocatòria CIP-EIP-ECO-INNOVATION-2013

Convocatòria CIP-EIP-ECO-INNOVATION-2013

La Comissió Europea va anunciar, divendres 24 de maig, l’obertura d’una 
convocatòria de propostes per a projectes d’eco-innovació, en el marc del 
Programa per a la Innovació i la Competitivitat.

Amb un pressupost total de 31.6 MEUR, la convocatòria CIP-EIP-ECO-
INNOVATION-2013 va dirigida principalment a empreses, especialment pimes, 
que hagin desenvolupat un producte, procés o servei ecològic innovador, però 
tinguin dificultats en la seva comercialització.
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Convocatòria CIP-EIP-ECO-INNOVATION-2013

La convocatòria té l’objectiu específic de promoure nous productes i millores de 
processos que permetin reduir l'impacte ambiental (reducció de consum 
d'energia i de matèries primeres) al llarg del cicle de vida.

•La convocatòria 2013 es focalitza en els sectors següents:

•Reciclatge de materials.

•Aigua.

•Productes de construcció sostenibles.

•Negocis ecològics.

•Sector alimentari.

El termini per participar en aquesta convocatòria de propostes finalitza el dia 5 de 
setembre de 2013.

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/apply-funds/call-
proposal/index_en.htm

Índex

1. Eficiència Energètica i EERR. Una visió.

2. Diverses eines de finançament dels projectes.

3. Projectes europeus (IEE, LIFE+, etc.).

4. El funcionament de les ESEs (Empreses de serveis
energètics).

5. Conclusions
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ESEs. Empreses de Serveis Energètics.

Servei energètic. El benefici físic, utilitat o ava ntatge derivats de la 
combinació d’una energia amb una tecnologia eficient en termes 
d'energia i/o amb una acció, que podrà incloure les operacions,  
manteniment i control necessaris per a prestar el servei, que és prestat en 
base a un contracte i que en circumstàncies normals ha demostrat assolir 
una millora de l’eficiència energètica verificable i mesurable o estimable i/o 
un estalvi d’energia primària.

Empresa de Serveis Energètics (ESE). Una persona fís ica o jurídica 
que proporciona serveis energètics o de millora de l’eficiència energètica 
en les instal·lacions o locals d’un usuari i afronta cert grau de risc 
econòmic al fer-ho. El pagament dels serveis prestats es basarà (en part o 
totalment) en l'obtenció de millores de l’eficiència energètica i en el 
compliment dels demés requisits de rendiment convinguts.

68

La Directiva Europea 2006/32/CE. Definicions.
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Punts clau

• Client : consumidor d’energia, propietari d’instal·lacions i processos.

• El negoci del client no és la gestió energètica per això la tendència és
minimitzar les inversions en instal·lacions energètiques i sempre amb una
visió a curt termini.

• Empresa de serveis energètics : empresa que gestiona l’energia del
client, el seu negoci és proveir energia útil.

• Contracte : és crític en el model, en el contracte es regulen els riscos que
assumeix l’empresa de serveis energètics, els serveis que presta al client i
els criteris de retribució.

El model de Serveis Energètics

• Una empresa de serveis energètics es una persona física o jurídica que
proporciona serveis energètics o de millora de l’eficiència energètica de les
instal·lacions o locals d’un usuari i, en fer-ho, afronta un cert grau de risc
econòmic

• El pagament dels serveis es basarà (en part o totalment) en la millora de
l’eficiència energètica i en l’acompliment de la resta dels requisits de
rendiment convinguts

• L’empresa de serveis energètics assumeix riscos: si la provisió d’energia 
útil no la fa de manera eficientment hi perd diners, per tant, com més 
eficientment sigui l’empresa més diners guanyarà.

• Cal afegir que el model ESE és un model de relació entre una empresa i un 
client que a Espanya no està condicionat per cap requisit administratiu 
específic.

El model de Serveis Energètics
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71

Exemple de contracte de serveis energètics

72

El subministrament d’energia elèctrica. Conceptes 



12/06/2013

37

Projectes amb ESE Projectes sense ESE

El model de Serveis Energètics

Activitats de l’empresa de serveis

• Compra de l’energia final

• Manteniment d’instal·lacions

• Disseny de les instal·lacions

• Auditoria energètica

• Mesura de consums i d’estalvis

• Finançament d’inversions

• Obres i muntatges

El model de Serveis Energètics
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Models de pagament

•Forfait: suposa una quota fixa

•Indexat: Aquest model pot ser molt divers, en general la quota està 
formada per una part fixa i una variable que depèn d’algun factor que 
condiciona el consum d’energia (temperatura ambient, producció etc.)

•Energy performance contract: L’empresa de serveis cobra en funció 
d’uns estalvis que garanteix al seu client.

•Energy supply contract: Es factura l’energia útil subministrada

El model de Serveis Energètics

76

Dificultats del l’administració per establir un con tracte de 
serveis energètics

• Durada del contracte: la durada és variable (de 5 a 10 anys, habitualment)

• Necessitat d’experiència en estalvi i eficiència energètica per avaluar
d’entrada quin estalvi d’energia es pot aconseguir i per avaluar l’estalvi
d’energia realment aconseguit al final de cada any (la recuperació de la
inversió per part de l’empresa depèn de l’estalvi realment aconseguit).

• Canvi de mentalitat en la utilització de l’energia: “posar l’energia en mans dels
especialistes per optimitzar el seu ús”

• Les empreses de serveis energètics volen ofertar les inversions si van
acompanyades del manteniment de les instal·lacions . Altrament no es
poden fer responsables dels resultats de la gestió

• Dificultats en la gestió de les partides pressupostàries: una part de la despesa
en subministrament d’energia passa a despesa de serveis
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77

• És una acció impulsada pel Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a
través de IDAE, i gestionat a Catalunya per l’ICAEN, amb els següents
objectius:

• Reduir el consum d’energia en un 20% al 2016 en 2000 centres consumidors
d’energia públics (1000 de l’Administració general de l’estat i 1000 més de
Comunitats Autònomes i Corporacions Locals)

• Dinamitzar el mercat de serveis energètics incrementant l’oferta i la demanda
d’aquest model de negoci, d’acord amb la Directiva Comunitària 2006/32.

• L’execució de les mesures d’estalvi i eficiència energètica es realitzarà en la
modalitat de contractes de serveis energètics.

Plan 2000 ESE

ESEs. Models de Contractes.
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Valoració general

• Procés de consolidació jurídica
• Diferents formes de contractació de serveis energètics

– Subjecte
– Objecte
– Procediment
– Regulació tècnica, econòmica, jurídica

• Transcendència del contingut jurídic del contracte: règim per determinar
segons el model contractual que s'apliqui

• Necessitat d'ajustar a la peculiaritat del cas concret

La contractació de serveis energètics: els condicio nants del seu 
tractament jurídic (I)

• Condicionant subjectiu: contractació amb el sector públic

– Aplicació de normativa contractual específica: Llei 30/2007, de 30
d'octubre, de Contractes del Sector Públic (LCSP)

– Necessària distinció entre Administració Pública i altres ens del sector
públic: contracte administratiu i contracte privat

– Contracte de col · laboració entre el sector públic i el sector privat:
contracte administratiu i contracte privat

– Altres fórmules de col · laboració publicoprivada: el recurs al dret privat
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• Condicionant objectiu: quines són les prestacions a contractar?

– Objecte plural amb prestacions de diferent naturalesa
– Auditoria energètica
– Subministrament / gestió del subministrament energètic
– Projecte, instal · lació i explotació de mesures d'eficiència energètica i 

instal · lacions de producció energètica d'origen renovable
– Operació i manteniment
– Control i gestió

La contractació de serveis energètics: els condicionan ts del seu
tractament jurídic (II)

• Exemples: Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç (Complex Cuzco). Pot
incloure: substitució i / o renovació d'instal · lacions, gestió de llicències,
obres de millora i renovació de les instal · lacions, manteniment de les
instal · lacions; garantia total, gestió energètica, finançament de les obres i
serveis amb recuperació de la inversió a través de l'estalvi energètic i
econòmic assolit durant el contracte

• Ajuntament Martorelles (il·luminació): gestió energètica; manteniment;
garantia total, obres de millora i renovació d'instal · lacions consumidores;
inversions en estalvi energètic i energies renovables

La contractació de serveis energètics: els condicionan ts del 
seu tractament jurídic (III)
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• Condicionant regulador: diferents solucions contractuals
• Definició de l'objecte del contracte segons les necessitats del cas concret i

les propostes que es formulin
• Diferents alternatives tècniques: evolució tecnològica; possibilitats de

combinació; aplicació sense incidir en l'activitat dels edificis, etc.
• Diferents alternatives financeres: responsabilitat del finançament;

repartiment d'estalvis; risc econòmic, etc.

La contractació de serveis energètics: els condicionan ts del 
seu tractament jurídic (IV)

– Diferent règim jurídic en aspectes com: amortització de les inversions i
durada del contracte; benefici per a l'Administració dels estalvis generats
des d'un primer moment oa la finalització del contracte; risc del
contractista; règim de facturació; propietat dels equips; responsabilitats;
garanties del servei i penalitzacions; repartiment d'estalvis superiors als
garantits, etc.

– En definitiva, variades fórmules contractuals com a referència: Energy
Performance Contract (EPC); model 4Ps o 5Ps; Super Energy Savings
Performance Contract; Public Private Partnerships

La contractació de serveis energètics: els condicionan ts del 
seu tractament jurídic (V)
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• Vies principals de contractació
– Contracte mixt de serveis i subministraments / contracte de gestió de

servei públic (il · luminació)
• Contracte típic
• Fórmula tradicional de contractació
• Contracte definit entre plecs i oferta
• Necessitat d'elaborar el plec en funció de les circumstàncies del cas

concret
– Contractes existents
– Prestacions a incloure
– Règim de retribució
– Supòsits de modificació contractual
– Altres

La contractació de serveis energètics: els condicionan ts del 
seu tractament jurídic (VI)

La col·laboració publicoprivada: l'aplicació de la LCSP (I)

• Punt de partida: contractació de l'Administració Pública o EPE

• Antecedents de la contractació de serveis energètics (abans LCSP)

– Diferents prestacions en la tipologia contractual: subministraments,
serveis, servei públic, obres

– Difícil encaix en els contractes típics en alguns casos

• No és contracte d'obra o concessió d'obra pública (tampoc servei
públic en el cas de reforma d'edificis)

• Construcció relativament forçada: contracte mixt de serveis i
subministraments. Règim de l'absorció
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• En qualsevol cas, disfunció de la subjecció al model contractual ordinari 
d'una prestació no ordinària

– objecte cert

– preu cert

– Durada limitada (dubtosa aplicació de la durada del contracte de 
subministrament al contracte mixt de serveis i subministraments)

– Escassa flexibilitat en el règim contractual

La col·laboració publicoprivada: l'aplicació de la LC SP (I)

• Característiques del contracte

– Només disponible per a les Administracions Públiques i EPE o 
autonòmic similar

– Nominat o típic

– Camaleònic o flexible

– Dirigit a evitar la consolidació de l'endeutament

– Busca la major productivitat dels fons públics

– La seva finalitat és permetre l'execució d'actuacions públiques, 
principalment infraestructures, donant més protagonisme a l'empresari 
col · laborador

La col·laboració publicoprivada: l'aplicació de la LC SP (III)
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• Aplicació del contracte de col · laboració publicoprivada a la contractació de
serveis energètics

– Contractació d'Administració Pública / EPE

– No incardinació exacta en la fórmula contractual típica

– Complexitat tècnica, econòmica i jurídica

– Reflex en la definició de l'objecte d'aquest contracte (art. 11 LCSP):
actuació global i integrada que inclou sempre finançament pel privat (es
pot completar per l'Administració) d'inversions immaterials, obres o
subministraments necessaris per al compliment d'objectius de servei
públic o relacionats amb actuacions d'interès general, i alguna altra de
les següents

• Construcció, instal · lació, modificació, manteniment, transformació,
actualització o renovació, explotació o gestió d'obres, equips,
sistemes, productes o béns complexos (apartat a)

• Gestió integral del manteniment d'instal · lacions complexes
(apartat b)

La col·laboració publicoprivada: l'aplicació de la LC SP (IV)

• Expedient de contractació

– Aquest contracte només és possible quan es comprova que altres
fórmules alternatives no satisfan les finalitats públiques (art. 11.2) la
qual cosa cal demostrar en el tràmit d'avaluació prèvia, abans d'iniciar-
l'expedient de contractació (art. 118)

• Ha justificar que, per la complexitat del contracte, l'Administració no
està en condicions de definir abans de la licitació els mitjans tècnics
o mecanismes jurídics i financers per satisfer les seves necessitats

• Anàlisi comparativa amb altres formes alternatives que justifiquin
els motius jurídics, econòmics, administratius i financers que
recomanin aquesta "fórmula de contractació" en termes de més
valor per preu, de cost global, d'eficàcia o d'imputació de riscos

• L'anàlisi serà "succinta" si concorren raons d'urgència no
imputables a l'Administració

La col·laboració publicoprivada: l'aplicació de la LC SP (VI)
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• L'avaluació la realitza la Taula especial per al diàleg competitiu (art.
296 per a l'Estat), la composició ha d'integrar experts amb
qualificació suficient (art. 118.3)

– Programa funcional (art. 119)
• L'elabora l'òrgan de contractació i conté els elements bàsics sobre

els quals es va a dialogar amb els "contractistes"
• Identificarà la naturalesa i extensió de les necessitats a satisfer, els

elements jurídics, tècnics o econòmics mínims de les ofertes i els
criteris d'adjudicació

– Els Plecs de Clàusules Administratives i de Prescripcions Tècniques
seran substituïts pel document descriptiu a què es refereix l'art. 165
(art. 93.3), en el qual s'inclourà el Programa Funcional

La col·laboració publicoprivada: l'aplicació de la LC SP (VII)

• Procediment d'adjudicació: diàleg competitiu

– Concepte de diàleg competitiu
• L'òrgan de contractació dirigeix   un diàleg amb els candidats

seleccionats, prèvia sol · licitud dels mateixos, per tal de
desenvolupar una o diverses solucions (o mitjans adequats)
susceptibles de satisfer les seves necessitats i que serviran de
base perquè els candidats elegits presentin una oferta (art. 163 i
166.1)

• Cal que es prevegi prima o compensació per als participants en el
diàleg (art. 163.2)

• Anunci de licitació que defineixi les necessitats i requisits que contindran en
el document descriptiu
– En ser contracte subjecte a regulació harmonitzada l'anunci s'ha de

publicar, a més de en BOE o BOP, sempre al DOUE (art. 126)

La col·laboració publicoprivada: l'aplicació de la LC SP (VIII)
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Conclusiones

• Diversidad de formas de contratación
• Contrato mixto o servicio público (iluminación): el modelo conocido
• CPP

– Fórmula contractual adecuada para una contratación compleja por
razones técnicas, económicas y jurídicas

– Máxima expresión de la colaboración entre la Administración y el
operador privado: el contrato está “por hacer”

– La flexibilidad no puede generar inseguridad ni tampoco discriminación.
Necesidad del mayor rigor en la definición de criterios de valoración,
desarrollo del diálogo competitivo y selección de la oferta

ESEs. Exemples.
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Exemples

• Cuzco (a Madrid)
• Martorelles
• Generalitat de Catalunya:

• CAR de Sant Cugat
• Arxiu Nacional de Catalunya (Sant Cugat)

• Garantia de Rendiment Energètic
• Protocol de Mesura i Verificació del Rendiment Energètic EVO

10000 – 1:2009(CAT)

Protocol Internacional de Mesura i  Verificació del  Rendiment 
Energètic
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Gràcies per la vostra atenció!
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