
Esquemes contractuals innovadors per al finançament  
d’inversions en energia sostenible.

El programa «BEenerGi» (Bundling sustainable energy investments for Girona’s municipalities) ha rebut finançament del programa de la Unió Europea «Horitzó 2020», 
d’investigació i innovació, en virtut de l’acord de subvenció número 649789.



• Mobilitzar 15,88 MEUR en inversions d’energia sostenible en els 

municipis gironins, a través d’ESES i MESES

OBJECTIU BEenerGI



¿COM?

• PLA DE SERVEIS

� Assessorament tipus de contracte amb ESES

�Assessorament jurídic i tècnic per a la redacció dels PCAP 

� Participació en les meses de contractació

�Redacció d’informes jurídics procedents



¿QUÈ ÉS UNA ESE?

• Directiva europea 2006/32/CE

• RD 6/2010, de 9 d’abril, de mesures per impulsar la  recuperació econòmica i 

l’atur

� Persona física o jurídica

� Que pugui proporcionar serveis energètics 

� Que afronti cert risc econòmic en la prestació dels serveis

� Que el pagament dels serveis prestats es basi en l’obtenció d’estalvis energètics per 

la introducció de mesures d’eficiència energètica



¿ QUÈ SÓN LES MESES?

• Micro – Empreses de serveis energètics

� Definició = ESES 

� Empreses de serveis energètics ≤ 10 treballadors



CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS

• Desenvolupament de millores amb l’objectiu d’incrementar l’eficiència energètica. 

Estalvi econòmic.

• Garanteixen l’obtenció dels estalvis energètics proposats.

• Recuperació de tot o part del capital invertit en les millores a partir de l’estalvi 

d’energia, i econòmic, aconseguit. 

• NO són ESES les empreses que actuen sobre el preu de l’energia per obtenir un 

estalvi energètic, però no un consum d’energia.

• Formalització de contractes de llarga durada. 



¿QUÈ VOL DIR?

• SENSE ESE/MESE



• Amb ESE/MESE

SERVEI
ENERGÈTIC

AJUNTAMENTS



¿QUÈ ÉS UN SERVEI ENERGÈTIC?

*”Aspectes tècnics dels contractes de serveis energètics. Col·legi d’Enginyers Industrials de 
Catalunya. 



FASES DEL CONTRACTE AMB ESES



1. ANÀLISI I PROPOSTA DE MILLORA

• Estudi detallat de l’estat de les instal·lacions

• Anàlisis tècnic i econòmic de la viabilitat d’implantar mesures d’eficiència energètica 

• Eventual cerca de fonts de finançament:

� Third Party financing o finançament per tercers.

� Finançament pel client. Associat a la tipologia d’estalvis garantits*.

� Finançament per part de l’ESE. 

� Finançament mixt. ESE- client de forma conjunta. Permet reducció de la durada del 

contracte.



2. IMPLANTACIÓ

• Un cop formalitzat el contracte

• Fase d’aplicació de les mesures d’estalvi energètic acordades

• Requereix la introducció d’un aparell de mesura per la posterior verificació

del compliment dels estalvis



3. EXPLOTACIÓ I VERIFICACIÓ

• Indicar les actuacions a realitzar per l’ESE per a l’explotació de les MAES 

• Determinar l’assoliment de les garanties d’estalvi definides en el contracte

• Aplicació del mètode de verificació pel seguiment dels resultats energètics i 

econòmics. Pla de mesura i verificació



¿COM S’ESTRUCTURA EL CONTRACTE AMB ESES?

• EPC: Energy Perfomance Contracting o contracte de rendiment energètic

� L’ESE i el client pacten les condicions tècniques i econòmiques en que es 
s’executarà el servei energètic, assumint l’ESE l’obligació de proporcionar uns 
resultats determinats (estalvis energètics).

� Objectiu

� Reducció dels costos operacionals de les instal·lacions

� PER QUÈ?

� Per obtenir un romanent que li permetrà invertir en d’altres partides 

pressupostàries 

� Es basa en els futurs estalvis garantits per fer front a la inversió inicial

• Directiva 2012/27/UE



¿COM S’ESTRUCTURA EL CONTRACTE AMB ESES?

• ESC: Energy Supply Contract o contracte de subministrament energètic

� Basat en el subministrament d’energia útil (MWh)
� L’ESE pot :

o Contractar el subministrament d’energia amb la comercialitzadora 
corresponent

o Comercialitzar directament

� Valor afegit de l’ESE: gestió tècnica de les instal·lacions i gestió d’aprovisionament 
d’energies finals

� No inclou inversió de noves instal·lacions
� L’ESE assumeix el risc del preu de l’energia i del rendiment de la instal·lació

• IEC: Integrated Energy Contracts o contractes energètics integrals

� Combina l’objectiu de reducció de demanda d’energia mitjançant aplicació de MAES 
amb l’aprovisionament eficient d’energia útil.



REPARTIMENT DELS ESTALVIS

• Estalvis compartits

o ESE i client comparteixen estalvis aconseguits pel projecte, des del principi
o l’ESE no es compromet a cap estalvi específic

• Modalitat mixta

• Les modalitats del repartiment d’estalvis, es vinculen a QUI finança el projecte



¿COM ES DETERMINA EL COMPLIMENT DELS ESTALVIS?

• PLA DE MESURA I VERIFICACIÓ

� Fase d’explotació i verificació (3)
� Metodologia basada en el Protocol EVO o similar, per quantificar l'impacta real de les 

MAES en el consum de l’Ajuntament 
� Per cada MAES, hi ha d’haver un indicador

� En general, l’ESE presenta una checklist periòdicament, validada pel 
tècnic de l’Ajuntament



¿QUÈ PASSA EN CAS DE DISCREPÀNCIA?

• INTERVENCIÓ DE TERCER : “ÀRBITRE”
• 2 opcions:

� En cas de conflicte: pèrit independent

� En qualsevol cas: seguiment del Pla de MiV per part d’una empresa externa

• El Pla de MiV és la base del contracte
� Definirà les obligacions del prestador de servei (ESE) i de l’usuari 

(ajuntaments) 
� Establirà el règim de penalitats



¿COM S’ENGLOBA EL MODEL ESE EN EL TRLCSP?

• Model “5P”

� P1. Subministrament i gestió energètica
o Subministrament i funcionament correcte de les instal·lacions, gestió del 

subministrament energètic de combustibles i electricitat, control de qualitat, 
quantitat i ús, i garanties d’aprovisionament

� P2. Manteniment preventiu
o Manteniment dirigit a aconseguir el perfecte funcionament de les

instal·lacions

� P3. Manteniment correctiu o garantia total
o Reparació amb substitució de tots els elements deteriorats, inclús la 

renovació per obsolet

� P4. Obres de millora i renovació de les instal·lacions
o Implantació de les mesures d’estalvi i eficiència energètica

� P5. Inversions en estalvis energètics

*http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_1 0704_Propuesta_modelo_contrato_serv_energ_07_324584 12.pdf



• Contracte mixt de subministrament, obra i serveis (art. 12 TRLCSP)

� Prestació principal: subministrament Important per inexistència de límit temporal

� Les P1 a P3 no estan subjectes als estalvis aconseguits, és el client qui 
estableix les inversions a realitzar. Quota anual fixada.

� La P4 és finançada per l’ESE a través dels estalvis aconseguits.

� La P5 és estudiada, proposada, executada i finançada per l’ESE en cas 
d’obtenir un estalvi major al previst inicialment. Repartiment d’estalvis. ESC 
exclòs.

¿COM S’ENGLOBA EL MODEL ESE EN EL TRLCSP?



¿COM HO ENFOQUEM?

• Licitació agrupada

RESOLDRE SUBVENCIÓ

AJUNTAMENT 
BENEFICIARI?

SÍ
NOTIFICAR 

ENCÀRREC DE GESTIÓ
SOL·LICITUD INFORMES 

ACORD DE PLE?
(AJUNTAMENTS)

SÍ

REMISSIÓ DDGI:
• Acceptació 

subvenció
• Acord de ple 

ratificant conveni 
d’encàrrec de gestió

• Informes preceptius: 
necessitat de 

contractar i partida 
pressupostària

ACORD PLE? 
(DDGI)

SÍ 
• accepta encàrrec
• aprova PCAP/PPT

ANUNCI 
LICITACIÓ

PUBLICACIÓ DOUE
OBERTURA        

PLIQUES (mesa 
intermunicipal)

ADJUDICACIÓ 
(mesa 

intermunicipal)

TASQUES 
AJUNTAMENT

TASQUES DDGI 
+ AJUNTAMENT

LÍNEA 4 

JUSTIFICAR LA 
SUBVENCIÓ

TASQUES DDGI

FORMALITZACIÓ 
CONTRACTE

PUBLICACIÓ CTE. 
S.A.R.A

40 DIES PER 
PRESENTAR 

OFERTES

20 dies des de 
la notificació 
d’atorgament

7 mesos des de 
la resolució 

d’atorgament



• Directiva 2014/24/UE de contractació

� “Lotització”

� Tramitació per mitjans electrònics

� Racionalització tècnica de la contractació. 

� Consultes preliminars en el mercat

� Meses de contractació tècniques

� Document únic europeu. Llei 14/2013, de 27 de setembre de recolzament als 

emprenedors i la seva internacionalització

¿COM HO ENFOQUEM?



Ariadna Vilà
beenergi@ddgi.cat

+34 972 18 50 71

El programa «BEenerGi» (Bundling sustainable energy investments for Girona’s municipalities) ha  recibido financiación del programa de la Unión Europea «Horizon 2020», 
De investigación e innovación en virtud del acuerdo de subvención número 649789.


