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Cas pràctic: licitació i posada en marxa d’una instal·lació tèrmica de biomassa 
forestal a Caldes de Malavella mitjançant una empresa de serveis energètics. 

• BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE SUBVENCIONS ALS AJUNTAMENTS PER A 
INSTAL·LACIÓ DE CALDERES DE BIOMASSA. 
 

– Ajuntaments signataris del Pacte d’Alcaldes i que hagin aprovat un PAES que 
planifiqui la instal·lació en qüestió 

– Línia 1 per calderes o xarxes de < 70 kW. Subvenció 50.000 € 
– Línia 2 per calderes o xarxes de calor de > 70 kW. Subvenció 100.000 € 
– Es poden demanar les dues línies 
– En aquests contractes, una empresa o microempresa de serveis energètics 

(MESE) realitzarà la gestió de la instal·lació, el seu manteniment i durà a terme 
les mesures necessàries per aconseguir un estalvi energètic. 

– Percentatge màxim subvencionable de 85% als municipis < 10.000 hab. i 75% 
als municipis > 10.000 hab. 

– Les instal·lacions subvencionades han de funcionar com a mínim durant 6 
anys. (en cas de manca de dotació pressupostària de la Diputació, per tal de 
poder assolir els imports sol·licitats, es podrà reduir l’import màxim de la 
subvenció per tal que el període de retorn de la inversió no sigui inferior a 6 
anys) 

– Tipus de combustible: Línia 1 – estella forestal o llenya i/o pellet; Línia 2 – 
estella forestal. 

– Les calderes han de tenir una eficiència energètica mínima del 90% i han de 
ser automàtiques, a excepció de les calderes de llenya. 

 



Cas pràctic: licitació i posada en marxa d’una instal·lació tèrmica de biomassa 
forestal a Caldes de Malavella mitjançant una empresa de serveis energètics. 

• CONCEPTES SUBVENCIONABLES: 

a) Els costos associats al muntatge, transport i instal·lació dels equips. 

b) Sistema d’emmagatzematge de la biomassa. 

c) Sistema d’alimentació de la caldera. 

d) Sistema de producció de calor amb biomassa (equips productors de calor 
i accessoris). 

e) Sistema hidràulic (vàlvules, colzes, bombes, canonades, etc.) associat a la 
caldera de biomassa i que no formi part del sistema de calefacció intern 
de l’edifici. 

f) Sistemes elèctric, de control i de monitoratge. 

g) Obra civil associada als conceptes esmentats en els apartats a) a f) 
anteriors. 

h) Direcció d’obra. 



Cas pràctic: licitació i posada en marxa d’una instal·lació tèrmica de biomassa 
forestal a Caldes de Malavella mitjançant una empresa de serveis energètics. 

• PREVI A DEMANAR LA SUBVENCIÓ 

– Projecte executiu i estudi de viabilitat tècnica i econòmica aprovat 

– Consignació pressupostària en cas de cofinançar la instal·lació   

– Complir les condicions que demana la Diputació 

– Factures de combustible dels últims 3 anys i partides de manteniment 

– En cas de contractació agregada, 

• Compromís d’encàrrec de gestió de la licitació 

• Compromís de signatura del conveni d’encàrrec de gestió amb la Diputació de 
Girona per a licitació dels equipaments 

• En cas de calderes d’estella, justificació que el subministrament d’estella estarà 
vinculat a actuacions de prevenció d’incendis i/o gestió forestal sostenible en 
l’àmbit local 

• Certificat de titularitat i/o gestió municipal dels béns i serveis municipals on 
s’instal·larà la caldera 

• UN COP CONCEDIDA LA SUBVENCIÓ, en el termini d’un mes des de la notificació, 

– Document de disponibilitat de cofinançament (si escau) 

– Autorització de l’òrgan de la Generalitat que correspongui en cas que la propietat de 
l’edifici sigui de la Generalitat (escoles ... ) 

– En cas de contractació agregada (la Diputació licita la compra i instal·lació dels 
equipaments en qüestió), model d’encàrrec de gestió i model de conveni d’encàrrec de 
gestió 

 



Cas pràctic: licitació i posada en marxa d’una instal·lació tèrmica de biomassa 
forestal a Caldes de Malavella mitjançant una empresa de serveis energètics. 

 

• CONSUM ENERGÈTIC CEIP SANT ESTEVE 

CONSUM ENERGÈTIC CEIP SANT ESTEVE 

Energia necessària per escalfar escola 141401,00 kWh  

Energia entregada amb gas oil 164419,77 kWh  

Consum anual de gasoil 16420,63 l  

Preu gas oil 0,90 €/l 

Cost anual gas oil consumit 14778,57 € 

Energia entregada amb biomassa 157112,22 kWh 

Consum anual de biomassa 42,46 Tn 

Preu biomassa 0,10 €/kg 

Cost anual biomassa consumida 4246,00 € 

ESTALVI ANUAL EN COMBUSTIBLE 10532,57 € 



Cas pràctic: licitació i posada en marxa d’una instal·lació tèrmica de biomassa 
forestal a Caldes de Malavella mitjançant una empresa de serveis energètics. 

 

 

ESTUDI DE VIABILITAT ECONÒMICA 

  ANY 0   ANY1 ANY2 . ANY7 ANY8 . ANY15 

Inversió 92804,58 €               

Manteniment gas oil 400,00 € 412,00 424,36 ... 491,00 491,00 ... 622,00 
Manteniment 
biomassa 1696,00 € 1746,88 1834,22 ... 2086,00 2086,00 ... 2642,00 
Diferència  
manteniment -1296,00 € -1334,88 -1409,86 ... -1595,00 -1595,00 ... -2020,00 

Consum biomassa 157112,22 kWh 157269,33 157426,60 ... 158215,31 158373,53 ... 168867,00 

Preu biomassa 0,0270270 €/kWh 0,027568 0,028119 ... 0,031046 0,031666 ... 0,04 
Cost biomassa 
consumida 4246,28 € 4335,53 4426,67 ... 4911,88 5015,13 ... 6142,52 
Consum estalviat  
gas oil 16420,63 l 16437,05 16453,49 ... 16535,92 16552,46 ... 16865,00 

Preu gas oil 0,90 €/l 0,95 0,99 ... 1,27 1,33 ... 1,87 

Cost estalviat gas oil 14778,57 € 15533,01 16325,97 ... 20940,93 22009,96 ... 31554,64 
Cost estalviat en 
energia 10532,29 € 11197,48 11899,31 ... 16029,05 16994,83 ... 25412,00 

Marge anual -92804,58   9862,60 10489,44 ... 14434,05 15399,83 ... 23392,00 

Acumulat -92804,58   -82941,98 -72452,54 ... -8902,00 6497,83 ... 144201,00 
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forestal a Caldes de Malavella mitjançant una empresa de serveis energètics. 

 

• COMPARATIU 2014/2015 amb 2015/2016 

CEIP SANT ESTEVE 2014-2015 s/IVA 21% IVA 

Inversió total 147.900,56 € 178.959,68 € 

Màxim subvenció (75%) 110.925,42 € 134.219,76 € 

Subvenció 41.322,31 € 50.000,00 € 

Ajuntament 13.774,11 € 16.666,67 € 
Inversió final 92.804,14 € 112.293,00 € 

CEIP SANT ESTEVE 2016 
(SUPÒSIT) s/IVA 21% IVA 

Inversió total 147.900,56 € 178.959,68 € 

Màxim subvenció (85%) 125.715,48 € 152.115,73 € 

Subvenció 82.644,63 € 100.000,00 € 

Inversió final 65.255,93 € 78.959,68 € 



Cas pràctic: licitació i posada en marxa d’una instal·lació tèrmica de biomassa 
forestal a Caldes de Malavella mitjançant una empresa de serveis energètics. 

Resolució d’Alcaldia d’Inici del Procediment de Licitació. 

 

Procediment: Contracte especial de subministrament, de serveis i obres per a la 
instal·lació d’una caldera de biomassa. Contracte mixt. 

Informes previs: 

- D’Intervenció sobre el percentatge que suposa la contractació en relació als recursos 
ordinaris. 

- De Secretaria sobre legislació aplicable i procediment a seguir. Òrgan competent: 
Junta de Govern Local. 

Resolució: 

- Iniciar el procediment de licitació per l'adjudicació del CONTRACTE D'OBRA, SERVEIS 
ENERGÈTICS I MANTENIMENT INTEGRAL D'UNA CALDERA DE BIOMASSA AL CEIP SANT 
ESTEVE per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa i varis criteris 
d'adjudicació. 

- Redacció dels Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions 
Tècniques que han de regir el contracte d'adjudicació. 

- Retenció de crèdit 

 

 



Cas pràctic: licitació i posada en marxa d’una instal·lació tèrmica de biomassa 
forestal a Caldes de Malavella mitjançant una empresa de serveis energètics. 

Aspectes jurídic econòmics  rellevants del Contracte Integral de Serveis Energètics 
que ha de Permetre la Instal·lació i Funcionament d’Una Caldera de Biomassa per 
abastir l’Escola Sant Esteve. 

• Segons l’objecte del contracte: contracte mixt de subministrament i de serveis. 

• Objecte del contracte: P1 (Gestió energètica), P2 (manteniment), P3 (manteniment 
correctiu i garantia total) i P4 (Subministrament i instal·lació de la caldera de 
biomassa) 

• Pressupost de licitació i valor estimat del contracte. 

• Durada i amortització. 15 anys 

• Requisit de capacitat, aptitud i solvència. Econòmico-financera i professional 

• Criteris de valoració. 

• Revisió de preus.  A partir d’un any i per fórmula 

• Règim de pagaments. Cada mes: P1 en funció del consum. P2, P3 i P4 fixes.  

• Direcció facultativa, vigilància i supervisió de les obres 

• Obligacions del contractista 

• Condicions especials d’execució 

• Recepció i termini de garantia del contracte 

• Finançament, ajudes i subvencions 

 



Cas pràctic: licitació i posada en marxa d’una instal·lació tèrmica de biomassa 
forestal a Caldes de Malavella mitjançant una empresa de serveis energètics. 

CONTRACTE INTEGRAL DE SERVEIS ENERGÈTICS QUE HA DE PERMETRE LA 
INSTAL.LACIÓ I FUNCIONAMENT D’UNA CALDERA DE BIOMASSA. 

 

• P1. Gestió energètica. Necessària pel correcte funcionament de les instal·lacions 
(gestió de subministrament de combustible per alimentar les instal·lacions 
tèrmiques de l’edifici, control de qualitat, quantitat, ús i garanties 
d’aprovisionament de la caldera de biomassa) 

• P2. Manteniment. Preventiu per aconseguir el perfecte funcionament i neteja de 
la totalitat de les instal·lacions amb tots els seu components, així com aconseguir 
la permanència en el temps del rendiment de les instal·lacions i de tots els seus 
components al valor inicial. 

• P3. Manteniment correctiu i garantia total. Reparació amb substitució de tots els 
elements deteriorats a les instal·lacions segons es regula en el plec de 
Prescripcions Tècniques sota la modalitat de Garantia Total. 

• P4. Subministrament i instal·lació de la caldera de biomassa. Instal·lació i 
finançament parcial de la caldera de biomassa amb les característiques 
especificades en el projecte executiu i amortització d’aquesta inversió. 

 

 



Cas pràctic: licitació i posada en marxa d’una instal·lació tèrmica de biomassa 
forestal a Caldes de Malavella mitjançant una empresa de serveis energètics. 

Pressupost de licitació: 

 

RESUM 

ECONÒMIC 

PREUS ANUALS A la certificació 

final d’obra 

P1 Gestió energètica 0,0360535 

€/kWh 

5.098,00 € 

P2 Manteniment 

preventiu 

1.852,00 € 1.852,00 € 

P3 Manteniment 

correctiu i garantia 

total 

789,00 € 789,00 € 

P4 Subministrament i 

instal·lació 

147.900,56 € 

(*) 

8.770,00 € 55.096,42 € 

SUMA DE TOTES LES PRESTACIONS sense IVA 16.509,00 € 

SUMA DE TOTES LES PRESTACIONS IVA INCLÒS 19.975,89 € 66.666,67 € 



Cas pràctic: licitació i posada en marxa d’una instal·lació tèrmica de biomassa 
forestal a Caldes de Malavella mitjançant una empresa de serveis energètics. 

TAULA DE RESCAT 

 
ANYS QUOTA INTERESSOS AMORTITZ. EFECTIU 

CAPITAL 

AMORTITZ. Pendent 

0 IN+AM+EF 70% 30% AM+EF 92804,14 

1 8770,00 4328,75 2585,18 1856,07 4441,25 88362,89 

2 8770,00 4147,79 2766,14 1856,07 9063,46 83740,68 

3 8770,00 3954,16 2959,77 1856,07 13879,30 78924,84 

4 8770,00 3746,98 3166,95 1856,07 18902,32 73901,82 

5 8770,00 3525,29 3388,64 1856,07 24147,03 68657,11 

6 8770,00 3288,08 3625,85 1856,07 29628,95 63175,19 

7 8770,00 3034,27 3879,66 1856,07 35364,68 57439,46 

8 8770,00 2762,70 4151,23 1856,07 41371,98 51432,16 

9 8770,00 2472,11 4441,82 1856,07 47669,87 45134,27 

10 8770,00 2161,19 4752,74 1856,07 54278,68 38525,46 

11 8770,00 1828,49 5085,44 1856,07 61220,19 31583,95 

12 8770,00 1472,51 5441,42 1856,07 68517,68 24286,46 

13 8770,00 1091,61 5822,32 1856,07 76196,07 16608,07 

14 8770,00 684,05 6229,88 1856,07 84282,02 8522,12 

15 8770,00 247,96 6665,97 1856,07 92804,06 0,08 



Cas pràctic: licitació i posada en marxa d’una instal·lació tèrmica de biomassa 
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CRITERIS DE VALORACIÓ A TENIR EN COMPTE A L’HORA DE CONSIDERAR QUINA ÉS LA 
PROPOSICIÓ ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA. 

Criteris avaluables de forma automàtica 100% 

• 1) Millora del preu de prestació P1 de Gestió energètica. Fins a 10 punts 

S’assignarà 1 punt per cada 2% de baixa. 

• 2) Millora del preu de prestació P2 de Manteniment. Fins a 10 punts 

S’assignarà 1 punt per cada 2% de baixa. 

• 3) Millora del preu de prestació P3 de Manteniment correctiu i garantia total. Fins 
a 10 punts 

S’assignarà 1 punt per cada 2% de baixa. 

• 4) Millora del preu de prestació P4 de Subministrament i instal·lació de la caldera 
de biomassa. Fins a 10 punts 

S’assignarà 1 punt per cada 1% de baixa. 

• 5) Major velocitat de resposta en cas d’incidències. Fins a 15 punts 

S’assignarà la màxima puntuació a l’oferta que presenti la màxima velocitat de 
resposta i 0 punts a la de menor, realitzant proporció aritmètica per les intermèdies. 

• 6) Ampliació de garantia de la instal·lació. Fins a 15 punts 

S’assignarà 1,5 punts per cada mes sencer de reducció. 

 



Cas pràctic: licitació i posada en marxa d’una instal·lació tèrmica de biomassa 
forestal a Caldes de Malavella mitjançant una empresa de serveis energètics. 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES. 

 

• Límits de la instal·lació. 

• Compliment de la reglamentació. 

• Condicions a garantir: 

I. Temporada de calefacció 

II. Condicions de funcionament 

III. Condicions de subministrament 

IV. Condicions ambientals i de confortabilitat 

• Prestacions assegurades per l’adjudicatari 

I. Prestació de gestió energètica P1 

II. Prestacions de manteniment P2 

III. Prestacions de garantia total P3 

IV. Obres de millora i renovació de les instal·lacions P4 

V. Prestació de manteniment (P2). Exclusions 

 

 



Cas pràctic: licitació i posada en marxa d’una instal·lació tèrmica de biomassa 
forestal a Caldes de Malavella mitjançant una empresa de serveis energètics. 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES. 

 

• Prestacions assegurades per l’adjudicatari 

I. Prestació de gestió energètica P1 

II. Prestacions de manteniment P2 

 Conducció i vigilància de les instal·lacions 

 Serveis 24h/24h 

 Manteniment preventiu sistemàtic 

 Manteniment preventiu condicional i correctiu 

 Subministrament i gestió de productes consumibles 

 Assistència tècnica per als controls reglamentaris 

 Gestió i aprovisionament del magatzem de peces de recanvi 

 Actualització dels documents de manteniment 

 Neteja de la sala de màquines i entorn 

 Gestió de les prestacions 

 

 



Cas pràctic: licitació i posada en marxa d’una instal·lació tèrmica de biomassa 
forestal a Caldes de Malavella mitjançant una empresa de serveis energètics. 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES. 

 

• Prestacions assegurades per l’adjudicatari 

I. Prestació de gestió energètica P1 

II. Prestacions de manteniment P2 

III. Prestacions de garantia total P3 

IV. Obres de millora i renovació de les instal·lacions P4 

V. Inversions en estalvi energètic i energies renovables (P5) 

• Disposicions particulars 

I. Prestació de gestió energètica 

II. Prestació de manteniment (P2). Exclusions 

• Altres aspectes tècnics 

I. Mitjans humans i organitzatius 

II. Gestió del Medi Ambient del projecte 

 

 



Cas pràctic: licitació i posada en marxa d’una instal·lació tèrmica de biomassa 
forestal a Caldes de Malavella mitjançant una empresa de serveis energètics. 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES. 

 

• Aspectes econòmics i de gestió 

I. Inversions 

 Equips i instal·lacions 

 Facturació mensual 

• Condicions de subministrament d’estella 

I. Tipus de combustible 

II. Qualitat del combustible 

III. Origen del combustible 

IV. Garanties de subministrament 

V. Control de qualitat 

 ANNEX I – Relació d’operacions de manteniment preventiu sistemàtic mínimes 

 ANNEX II – Full model per a visites d'instal·lacions tèrmiques 

 ANNEX III – Projecte tècnic 

 








