Bundling sustainable ENERgy investments for Girona municipalities
Agrupar inversions en energia sostenible pels municipis de les comarques Gironines

HORIZON2020 – EE20 (2014/2015)
Coordination & support action

Project development assistance for innovative bankable and aggregated sustainable energy investments schemes and projects

Presentació programa BEenerGi, 16 de juliol de 2015

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.

HORIZON 2020 – Eficiència energètica
A la convocatòria de 2014 es varen presentar 393 propostes i d’aquestes
només es varen aprovar 45 projectes (11,50 %).

4 Project development assistance for innovative bankable and
aggregated sustainable energy investments schemes and projects

Quatre dades…
Convocatòria: EE20
Nom del projecte: BEenerGI (Bundling sustainable ENERgy investments for Girona
municipalities)
Socis: Diputació de Girona
Durada: 36 mesos
Cost total: 1.024.888 eur
Subvenció sol·licitada: 922.399 eur (90%)
Preparació de la proposta: abril – maig 2014
Negociació: 5 novembre – 15 gener 2015
Firma del contracte: 5 febrer 2015
Data d’inici: 1 d’abril 2015
Data de finalització: 1 d’abril 2018 (possibilitat 1 any més)

Municipis adherits al Pacte d’alcaldes

Consells comarcals i consorcis

200 municipis adherits (197 es varen adherir des del 2012 fins el 2015)
98,57 % de la població (745.964 habitants) de les comarques gironines
69 PAES aprovats i publicats al web de la COMO
103 PAES aprovats i en procés de revisió (CILMA)
2 PAES Supramunicipals estan aprovats i en procés de revisió

Objectius

Nous esquemes de finançament (contractes amb Empreses de Serveis Energètics i MESES)
Agrupar inversions municipals per facilitar contractes amb ESES i MESES
Compra agregada per realitzar inversions en energia sostenibles
Assessorament amb contractes municipals a través de noves fórmules d’inversió
Seguiment de les inversions, consums i open data
Formació del personal de l’administració local, PIMES i personal de les institucions financeres
de les comarques gironines
Comunicació i disseminació dels resultats Comunicación

Esquema d’inversions
101,61 MEUR
Inversió en energia sostenible (ES)

38,46 MEUR
Inversions en eficiencia energètica dels edificis públics (petites acciones de millora
de l’eficiència energètica, calderes de biomassa, instalació d’energía solar térmica,
etc.) i millora de l’enllumenat públic

20,47 MEUR
Edificis públics

9,40 MEUR
Edificis públics

17,99 MEUR
Enllumenat públic

6,48 MEUR
Enllumenat públic

15,88 MEUR INVERSIONS BEenerGi
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Esquema d’inversions en enllumenat públic

Esquema d’inversions en edificis públics

Monitoring and Open data (WP4)
Què signitica Open data?
L'obertura de dades públiques consisteix en posar la informació que posseeix el sector
públic a l'abast de tothom en formats digitals, estandarditzats i oberts, seguint una estructura
clara que permeti la seva comprensió.

D’aquesta forma la societat —ciutadania, recerca, empreses i qualsevol institució — pot accedir-hi
fàcilment per informar-se o per crear nous serveis augmentant el valor social i, si s’escau,
també el valor comercial.

Dades de conums energètics municipals

Comptabilitat energètica municipal i telegestió

Monitoring and Open data (WP5)
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Formació

- Sessions de treball anuals amb els Consells comarcals i consorcis
TARDOR 2015
- 3 Cursos de 24 h per autoritats locals, secretaris i interventors
- 8 cursos de 40 h per PIMES del territori gironí ( 1 curs per comarca)
- 1 curs de 40 h per institucions financeres

- 1 workshop amb PIMES i entitats financeres
- 1 sessió de formació als consells comarcals, consorcis, etc. (train the trainers)
PRIMAVERA 2016

Asssitència tècnica gratuïta pels municipis adherits al Pacte d’alcaldes
Pla de Serveis per al Foment de l’Eficiència Energètica i les Energies Renovables,
i per a la Promoció de la Biomassa Forestal a les Comarques Gironines

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.

El Pla de Serveis
Quin és el termini?
No hi ha termini, el projecte finalitza l’1 d’abril de 2018
Qui se’n pot beneficiar?
Podran sol·licitar aquesta assistència tècnica els ens locals de les comarques de Girona que s’hagin adherit al Pacte
d’Alcaldes i que tinguin el PAES aprovat. L’assistència tècnica que sol·liciten ha d’estar vinculada a les accions definides al
PAES aprovat o a posteriors informes de seguiment, aprovats pel Ple o per decret de l’alcaldia a ratificar pel Ple, i sempre en
relació amb edificis públics municipals. INFORMES DE SEGUIMENT PAES
Com fer la sol·licitud?
Preferentment per mitjà de l’EACAT, especificant l’assistència tècnica que demanen. La sol·licitud l’ha de fer l’alcalde/essa o
el secretari/ària de l’ens local.
Qui prestarà l’assistència tècnica?
L’equip tècnic del programa «BEenerG!», juntament amb la resta de membres del Servei de Medi Ambient. Capacitat per
Subcontractar.
Criteris de selecció de les sol·licituds
A priori, les sol·licituds presentades s’atendran per ordre d’entrada al Registre de la Diputació de Girona.

Assistència tècnica

1.1. Assistència tècnica necessària per millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat
públic exterior, mitjançant un contracte amb empreses de serveis energètics (ESE) o
altres fórmules de finançament innovadores.

Estudis de viabilitat per millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat públic
exterior, a
escala municipal i supramunicipal.
Auditoria energètica de l’enllumenat públic (redacció i actualització), amb la finalitat
d’obtenir les dades necessàries per avaluar la viabilitat de la implantació de
mesures d’eficiència energètica.
Inventaris de punts de llum i mapes lumínics.
Altres instruments de planificació similars.

Assistència tècnica

1.2. Assistència tècnica necessària per millorar l’eficiència energètica d’edificis
públics, mitjançant un contracte amb empreses de serveis energètics (ESE) o altres
fórmules de finançament innovadores.

Visita preliminar a l’equipament municipal per analitzar-ne l’estat energètic.
Proposta de planificació de mesures d’eficiència energètica.
Estudis de viabilitat per millorar l’eficiència energètica d’edificis municipals, a escala
municipal i supramunicipal.

amb

Projectes bàsics i avantprojectes complets per substituir calderes que funcionen
combustibles fòssils per calderes de biomassa.
Altres instruments de planificació similars.

Assistència tècnica

1.3. Assistència tècnica necessària per instal·lar calderes o xarxes de calor que funcionin amb
biomassa forestal o combinades amb altres fonts d’energia renovable, i per efectuar altres
instal·lacions per aconseguir l’eficiència energètica d’edificis, mitjançant contractes amb
empreses de serveis energètics (ESE) o altres fórmules de finançament innovadores.

Estudi de viabilitat per crear xarxes de calor i ampliar-les.

com
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Projectes bàsics i avantprojectes complets per crear xarxes de calor i ampliar-les,
també per substituir calderes que funcionen amb combustibles fòssils per calderes
biomassa.
Altres documents necessaris per a l’estudi de viabilitat.

Assistència tècnica

1.4. Assessorament jurídic i tècnic en el procés de millora de l’eficiència energètica de
l’enllumenat públic i d’edificis públics mitjançant contractes amb ESE o altres fórmules
de finançament.

de
etcètera.

Assessorament en la definició del tipus de contracte que cal subscriure ─contracte
subministrament energètic (ESC), contracte de rendiment energètic (EPC),

Assessorament jurídic i tècnic en l’elaboració de plecs de clàusules tècniques i
administratives per dur a terme inversions sostenibles.
Participació en la mesa de contractació i elaboració d’informes de valoració de
propostes.
Altres documents necessaris per a l’estudi de viabilitat.

Assistència tècnica

1.5. Assistència tècnica per elaborar instruments de planificació de la producció i distribució
de biomassa forestal.

Assessorament tècnic per redactar i avaluar plans estratègics de biomassa forestal.
Assessorament tècnic per redactar i avaluar plans d’aprofitaments forestals i per
subministrar biomassa.
Assessorament tècnic per redactar projectes de logística per a
l’autosubministrament
d’instal·lacions de biomassa a partir de fusta local.
Assessorament tècnic per redactar projectes de centres logístics i de distribució
d’estella forestal local.
Assistència tècnica en la cadena de producció d’estella
local de qualitat.
Altres documents complementaris per a la promoció de
biomassa forestal.

Compromisos dels beneficiaris
Abans de sol·licitar el Pla cal:

COMPROMÍS TÈCNIC +

COMPROMÍS POLÍTIC, SEMPRE!

En relació amb el servei d’assistència tècnica per dur a terme inversions de millora de l’eficiència energètica
de l’enllumenat exterior i d’edificis públics, en cas que sigui viable, cal que l’ens local es

comprometi a dur a terme la licitació mitjançant un contracte amb ESE o altres
fórmules de finançament.
En els casos que el servei realitzat hagi consistit en la redacció de projectes, avantprojectes o inventaris de
punts de llum, si l’ens local no duu a terme la inversió en el termini de dos anys, caldrà que aboni a la
Diputació

2.500 euros en concepte d’incompliment dels compromisos.

En els casos en què la viabilitat depengui de l’obtenció de subvencions per disminuir el període de retorn de
la inversió, el compromís es vincularà al fet de sol·licitar i acceptar la subvenció en properes convocatòries,
sempre que l’ens compleixi els requisits per ser-ne beneficiari.
Fer constar expressament el suport tècnic de la Diputació de Girona en

qualsevol acte, publicitat o
difusió dels programes, activitats, inversions o actuacions que siguin objecte de subvenció,
així com en els cartells que es puguin col·locar amb motiu de les actuacions.

Municipis que ja han demanat assistència tècnica

Besalú, Espolla,
Pont de Molins, Vall d’en Bas,
Ventalló, Vidrà, Girona,
Sant Llorenç de la Muga,
Begur,
Navata, la Cellera de Ter

11 municipis ja l’han sol·licitat i 5 pendents d’entrar sol·licitud
1,5 meur Inversió en enllumenat públic 2015
1

meur Inversió en eficiència energètica d’edificis 2015

2

meur Inversió en creació de xarxes de calor 2015

Per a més informació:

beenergi@ddgi.cat
i a la web....properament
Anna Camp

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.

