
Què és una microempresa
de serveis energètics (MESE)?

Què és la biomassa forestal?

Objectius
del programa

Gestió amb una MESE

Una microempresa de serveis energètics (MESE) és 
una petita o mitjana empresa (PIME) o una unió 
temporal d’empreses (UTE) especialitzada en el 
manteniment de l’enllumenat públic, d’edificis 
municipals, d’empreses de subministrament 
d’energia renovable, instal·ladors, enginyeries, 
etc. que ofereix tots els serveis necessaris per 
implantar un projecte integral d’eficiència 
energètica en les instal·lacions municipals, des de 
la fase de projecció fins a la fase de mesura i 
verificació dels estalvis del projecte.

La biomassa forestal és un recurs altament 
disponible en el nostre territori i amb un 
gran potencial de gestió. Girona és una terra 
de boscos; més de la meitat de la seva 
superfície és coberta per boscos densos  
(unes  317.771 hectàrees) que presenten un 
creixement anual de prop de 850.000 m3 de 
biomassa.   Avui, els aprofitaments forestals 
suposen únicament el 20 % de la superfície 
arbrada que ocupa el nostre territori, fet que 
implica un ràpid abandonament de la gestió 
forestal i un important augment del risc 
d’incendis forestals.

Del PAES a l’acció
Identificació de l’acció de millora de l’eficiència 

energètica de l’enllumenat públic o d’edificis públics 
al Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES).

Promoure inversions en eficiència energètica en l’enllumenat 
públic de 65 municipis, amb una inversió associada de 6,48 
MEUR, i inversions en eficiència energètica en 85 edificis 
municipals de 50 municipis (inclouen la substitució de les 
calderes de gasoil o GLP per calderes de biomassa), amb una 
inversió associada de 9,40 MEUR, així com altres inversions 
menors en eficiència energètica.

Impulsar inversions en energia sostenible

Agrupar en paquets inversions en energia sostenible perquè 
es puguin finançar i per simplificar els procediments 
administratius, des d’un punt de vista legal i tècnic.

Enfortir models organitzatius innovadors

Impulsar nous sistemes de finançament mitjançant 
contractes amb empreses de serveis energètics (ESE) i 
microempreses o petites i mitjanes empreses de serveis 
energètics (MESE) agrupant inversions petites i mitjanes en 
diferents municipis de la demarcació de Girona.

Establir i promoure un nou
sistema de finançament

Formar els actors clau involucrats (PIME, personal de 
l’Administració pública, entitats financeres) i els 
beneficiaris finals (els municipis). El programa inclou un 
pla de formació específic per a les petites i mitjanes 
empreses locals del sector de l’energia (mantenidors locals, 
proveïdors d’energia locals, etc.) per convertir-se en MESE.

Formació i impuls de creació de MESE

Publicar les dades de consums d’energia de 85 edificis 
municipals i del consum elèctric de l’enllumenat públic de 
més de 65 municipis perquè estiguin disponibles al públic 
que hi tingui interès.

Donar accés a les dades
de consums d’energia (open data)

Estendre els models organitzatius innovadors i els nous 
esquemes de finançament del programa «Beenergi» en 
altres territoris europeus per mitjà d’activitats concretes 
d’acompanyament a altres ens locals.

Comunicar i difondre
els resultats per Europa

ASSISTÈNCIA TÈCNICA
en energia sostenible
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1
2

3

4

56

7

8

9

Compromís
Compromís polític de dur a terme la inversió en 
la millora de l’energia sostenible del municipi.

Sol·licitud de Pla de Serveis
Assistència tècnica gratuïta als 
municipis per mitjà del Pla de 
Serveis de la Diputació de Girona.

Implantació
Execució del contracte i garantia de 
funcionament (mesura i verificació).

Adjudicació
Adjudicació del contracte a una 

ESE o MESE per part de l’òrgan de 
contractació i signatura del 

contracte.

Estudis previs
Elaboració dels documents necessaris per dur a terme la licitació
(avantprojectes, projectes executius, inventaris de punts de llum, mapes lumínics, etc.).

Viabilitat
Anàlisi de la viabilitat de la inversió i de 
les opcions innovadores de finançament.

Enllumenat públic

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.

Edificis públics

Assistència tècnica necessària 
per millorar l’eficiència 

energètica d’edificis públics, 
mitjançant un contracte amb 

ESE o altres fórmules de 
finançament.

Xarxes de calor amb 
biomassa forestal 

sostenible
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 ESE o 
altres fórmules de finançament.

Assessorament
jurídic i tècnic

Assistència jurídica en la 
contractació pública d’accions 
per a la millora de l’eficiència 

energètica de l’enllumenat 
públic i d’edificis públics 

mitjançant contractes amb ESE 
o altres fórmules de 

finançament.

Biomassa forestal

Assistència tècnica per 
elaborar instruments de 

planificació de la producció i 
distribució de biomassa 

forestal.

Mesa de contractació
Participació en la mesa de 

contractació municipal o 
intermunicipal en el cas que liciti la 

Diputació de Girona.

Licitació
Assessorament al municipi en la redacció del plec de prescripcions 

tècniques (PPT) i de clàusules administratives particulars (PCAP).
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Cofinançat pel programa marc
de la Unió Europea «Horitzó 2020»
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Complim amb el compromís dels més de 200 municipis gironins
signataris del Pacte d’alcaldes i reduïm les emissions en més

d’un 20 % abans del 2020 (estratègia «Europa 2020»).

Millorem l’economia de l’ajuntament gràcies a la reducció del
consum energètic de l’enllumenat públic i dels edificis municipals.

Agrupem inversions de diferents municipis per optimitzar el
procés de contractació de les inversions en energia sostenible.

Impulsem la creació de nous llocs de treballs verds per mitjà
de l’especialització de petites i mitjanes empreses (PIME)

i instal·ladors locals.

Reduïm el risc d’incendis forestals a les comarques gironines
gràcies a l’impuls de l’ús de la biomassa forestal local i sostenible.

Programa marc de recerca i innovació
de la UE «Horitzó 2020».
Acord de subvenció núm. 649789.

Diputació de Girona  ·  Pujada de Sant Martí, 4-5  ·  17004 Girona
beenergi.ddgi.cat  ·  beenergi@ddgi.cat  ·  tel. +34 972 185 091

Els continguts d’aquesta pàgina només expressen les opinions de l’autor,
i l’Agència Executiva per a les Petites i Mitjanes Empreses (EASME) no es responsabilitza de l’ús que es pugui fer de la informació facilitada.


