
Energia sostenible per
als municipis gironins

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 treball 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.

M
ES
E

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.
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Què és una microempresa
de serveis energètics (MESE)?

Gestió amb una MESE

Les MESE ofereixen els serveis següents:

Una microempresa de serveis energètics (MESE) és una petita i mitjana empresa (PIME) 
o una unió temporal d’empreses (UTE) especialitzada en el manteniment de l’enllumenat 
públic, d’edificis municipals, o en el subministrament d’energia renovable, 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.
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• Desenvolupen millores amb l’objectiu d’incrementar l’eficiència energètica dels
   edificis o les instal·lacions municipals. 

• Garanteixen l’obtenció dels estalvis energètics proposats.

• Tutorització de les PIME durant tot el projecte «Beenergi».

• Tenen la capacitat per formalitzar contractes de llarga durada.

• Poden finançar l’operació i recuperar-la gràcies als estalvis energètics i
  econòmics aconseguits.

• Cerquen aliances amb altres figures professionals per poder oferir un servei de gestió
   energètica integral. 

• Cursos de 40 hores per donar a conèixer els nous esquemes per mobilitzar
   inversions en eficiència energètica de l’enllumenat públic i d’edificis públics. Durant els
   cursos s’elaboren plans de negoci i s’analitzen les diverses opcions de finançament.

• Seminaris específics de recerca de finançament a través d’entitats financeres i de
   plataformes de finançament alternatiu.

• Seminaris i espais de cooperació per crear aliances entre les PIME.

El programa «Beenergi» ofereix activitats de formació
a les PIME perquè esdevinguin MESE 


