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DESCRIPCIÓ DEL MUNICIPI

Ripoll:

Capital del Ripollès

Superfície: 73,3 km2

Població: 10.751 
hab

Municipi signant del PAES

Municipi soci del CEINR

Ripollès:

8946,7 ha de forests 
d’utilitat pública

14700 tn de biomassa anual



PLANTEJAMENT DEL PROBLEMA

CEIP Joan Maragall Grup CEIP Tomas Raguer 

/ CEE Ramon Suriñach

Combustible Gasoil Gasoil

Consum combustible usos 

tèrmics actual (kWh)
249.500 203.592

Cost consum combustible usos 

tèrmics actual sense iva (€)
19.212 15.677

CONSUMS DE LES ESCOLES

- S’estan pagant 35.000€ pel combustible de les escoles.
- Algunes de les calderes estan en molt mal estat i 
s’haurien de substituir.



PLANTEJAMENT D ’UNA SOLUCIÓ

POSEM CALDERES DE BIOMASSA A LES 
ESCOLES!

CEIP Joan Maragall Grup CEIP Tomas Raguer / 

CEE Ramon Suriñach

Combustible Gasoil Gasoil

Consum combustible usos 

tèrmics actual (kWh)
249.500 203.592

Potència tèrmica instal·lada 

(kWt)
300 260

hores equivalents de 

funcionament
832 783

Problema:
Les calderes funcionen poques hores i això farà que la rendibilitat d’una 
substitució sigui baixa



CRITERIS DE DISSENY DEL CONCURS

Des de l’ajuntament es vol que:

-La licitació sigui en format ESE per:
-No haver de suportar el deute
-No haver de preocupar-se de la gestió, ni el 
manteniment, ni el subministrament

-La licitació surti a concurs sense projecte executiu per:
-Criteris de cost
-Criteris de terminis

-L’estella forestal sigui local
-Pagar menys del què està pagant actualment



COM DISSENYEM DEL CONCURS

- Es realitzarà un Plec de Condicions Tècniques amb tota la 
informació perquè les empreses licitants puguin presentar 
proposta.

- Es buscarà alguna instal·lació més gran que faci més 
rendible l’operació i més atractiva de cara a alguna ESE

- Es procurarà prioritzar l’estella “km 0”

- S’ajustaran les prestacions del Plec de Condicions 
Administratives per complir amb les voluntats de 
l’ajuntament.



INSTAL·LACIONS FINALS 

CEIP Joan Maragall
Grup CEIP Tomas Raguer / 

CEE Ramon Suriñach

Piscina Municipal

Combustible Gasoil Gasoil Gas Natural

Consum combustible usos 

tèrmics actual (kWh)
249.500 203.592 1.045.280

Potència tèrmica instal·lada 

(kWt)
300 260 1.060

hores equivalents de 

funcionament 832 783 986

- S’afegeix al “paquet” la instal·lació de la piscina.
- La caldera actual de GN està sobredimensionada, 
funcionaria aproximadament el doble d’hores.



INSTAL·LACIONS FINALS 

- CEIP Tomas Raguer i 
CEE Ramon  Suriñach

Instal·lació centralitzada

- CEIP Joan Maragall
Instal·lació individual

- Piscina Municipal
Instal·lació individual *



INSTAL·LACIONS FINALS 

- CEIP Joan Maragall

- La caldera de Gasoil s’ha de substituir.
- Potència radiadors: 192 kW



INSTAL·LACIONS FINALS 

- CEIP Tomas Raguer – CEE Ramon Suriñach

-TR caldera nova
-RS caldera molt vella
-Potència radiadors TR: 120 kW
-Potència radiadors RS: 140 kW



INSTAL·LACIONS FINALS 

- Piscina municipal

- Caldera 9 anys
- Contracte amb GN de 
subministrament i gestió



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

Què inclou??
-Plaços d’execució

-Límits de la instal·lació
Bàsic en projectes tipus ESE, MESE….

-Obligatorietat de realitzar una visita tècnica

-Descripció dels equipaments amb:
-Consums
-Superfícies
-Potències



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

Què inclou??
-Explicació de les instal·lacions a realitzar

No es van definir solucions preliminars, es va 
donar total llibertat de proposta seguint els mínims 
marcats

-Condicions pel pagament de les quotes

-Sol·licitud d’un avantprojecte per valorar la idoneïtat 
de la proposta.



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

Què inclou??
-Descripció de les diferents prestacions

P1- Prestació de gestió energètica
P2- Prestació de manteniment
P3- Prestació de garantia total
P4- Obres de millora i renovació de les 
instal·lacions
P5- Finançament de les obres
P6- Inversions en estalvi energètic i energies 
renovables



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

P1- Prestació de gestió energètica

És la prestació que defineix en quines condicions es 
farà la venta d’energia.

Es va incloure també la justificació de l’orígen de 
l’estella forestal limitant les emissions de CO2 
emeses en el transport



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

P2- Manteniment

És la prestació on es defineix l’abast del manteniment 
que ha de realitzar l’empresa adjudicatària.

P3- Garantia Total

Defineix l’abast de les substiucions que s’hauran de 
realizar durant el període d’adjudicació.



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

P6- Obres de millora i renovació de les instal·lacion s

És la prestació on es defineix l’abast  i el cost de les 
actuacions que es propòsen. 

P5- Finançament de les obres de millora...

En aquesta prestació es demana el tipus d’interès que 
s’aplicarà sobre la prestació P4.



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

P6- Inversions en estalvi energètic i eficiència 
energètica

Aquesta prestació defineix els beneficis per part de 
l’empresa adjudicatària per realizar instal·lacions 
d’estalvi energètic en la instal·lació sobre la qual és 
adjudicatària.



PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES

Què s’hi inclou?

- Durada del contracte a 15 anys
- Pressupost inicial de licitació en 113.989 €/any



PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES

Què s’hi inclou?

- Taula de rescat



PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES

Què s’hi inclou?

- Classificació professional



PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES

Què s’hi inclou?
- Valoracions

Judici de valor (45 punts)
a) Solució tècnica proposada (20 

punts)
b) Programa d’obres (5 punts)
c) Memòria d’explotació (10 punts)
d) Planificació estella (10 punts)



PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES

Què s’hi inclou?
- Valoracions

Criteris matemàtics (55 punts)
a) P1 (6 punts) – 0,4 punts per 1% baixa
b) P2 (5 punts) – 0,25 punts per 1% baixa
c) P3 (5 punts) – 0,25 punts per 1% baixa
d) P4 (15 punts) – 0,5 punts per 1% baixa
e) P5 (10 punts) – 0,33 punts per 1% 

baixa
f)  Temps màxim execució (4 punts)
g) Ampliació manteniment i garantia total 

(5 punts)
h) Propostes millora(5 punts) – 1 punt 

3000€



CONCURS

Quantes empreses s’hi van presentar?

- A les visites tècniques van assistir-hi 15 empreses 
diferents.

- D’aquestes 15 empreses 3 van presentar oferta



SOLUCIÓ FINAL

A nivell econòmic:



SOLUCIÓ FINAL

A nivell tècnic:
CEIP Joan Maragall

Caldera Froling 
TX250 

Rotatiu 4 mts



SOLUCIÓ FINAL

A nivell tècnic:
CEIP Tomas Raguer – CEE Ramon Suriñach

Caldera Froling 
TX250 

Rotatiu 4 mts



SOLUCIÓ FINAL

A nivell tècnic:
Piscina Municipal

Caldera Froling 
TM 500 

Rotatiu 5 mts



CONCLUSIONS

-S’han aconseguit complir els requisits inicials plantejats 
per l’ajuntament.

- S’ha adjudicat a una ESE (MESE) les 
instal·lacions de biomassa de 4 edificis 

municipals

- S’instal·laran 3 calderes de gamma alta i una 
empresa s’encarregarà de la gestió i el 

manteniment durant 20 anys.

- L’ajuntament reduirà la seva despesa energètica

- Es consumirà biomassa comarcal



OBSERVACIÓ

-Recomano que en les licitacions es realitzin sempre 
Projectes Executius .

-S’eviten riscos que es presentin propostes perilloses
-S’asseguren unes qualitats i una solució constructiva 
acceptada per l’ajuntament.
-S’ofereix al licitant informació sobre la part 
constructiva i hidràulica que amb una visita és dificil 
d’aconseguir.
-Parteixes d’un pressupost de sortida real.
-Al final, s’acaba reduint el temps d’inici de l’obra
-El cost el pot assumir l’empresa licitant com a part de 
les condicions.
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