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CONTRACTES AMB EMPRESES DE
SERVEIS ENERGÈTICS (ESE)
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Què és una (micro)empresa de serveis energètics?
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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Què és el Llistat de Proveïdors de Serveis
Energètics?
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APROVACIÓ del Reial Decret 56/2016, de 12 de febrer, pel qual es transposa la
Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d'octubre de
2012, relativa a l'eficiència energètica, pel que fa a auditories energètiques,
acreditació de proveïdors de serveis i auditors energètics i promoció de
l'eficiència del subministrament d'energia, regula les empreses que poden actuar
com a ESEs o proveidores de serveis energètics.
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La inscripció de les empreses en aquest Llistat de proveïdors acreditarà la capacitat
d’actuar com a MESE/ESE i, vist la seva obligatorietat, serà un dels requisits per a
contractar amb l’Administració.

Qui pot actuar com a
ESE/MESE
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Art.7 del RD 56/2016, de 12 de febrer
Les persones físiques o jurídiques que presten serveis energètics o
apliquen mesures de millora de l’eficiència energética en la instal·lació o
els locals d’un client final, d’acord amb la normativa vigent i compleixin
una sèrie de requisits i tinguin la documentació que així ho acrediti.

9

•

Requisits:
- Persona jurídica: incloure en el seu objecte social les activitats pròpies de la
prestació de serveis energètics o de millora de l’eficiència energètica
- Persona física: donat d’alta en algun dels grups de les tarifes de l'IAE
corresponents a les activitats econòmiques de prestació de serveis energètics
- Acreditar una qualificació tècnica adequada
- Tenir els mitjans tècnics apropiats
- Alta en el règim corresponent en la Seguretat Social i estar al corrent.
- Assegurança de responsabilitat civil o una altra garantia financera que
cobreixi els riscos per un import mínim de 150.000,00 €.

- En cas de serveis que incloguin instal·lació o manteniment, complir requisits que
estableix el Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE)
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Art.9 del RD 56/2016, de 12 de febrer
Com s’ha de fer per formar part d’aquest Llistat de Proveïdors de Serveis
Energètics?
Presentar davant l’òrgan competent en matèria d’eficiència energètica de la comunitat
autònoma on tinguin la seu social, una declaració responsable segons model que trobareu en
l’annex II del mateix Reial decret 56/2016, de 12 de febrer, en la qual el titular de l’empresa o
el seu representant legal manifestin :
-que compleixen els requisits que s’exigeixen,
- que disposa de la documentació que ho acredita i
-que es compromet a mantenir-los durant la vigència de l’activitat.

11

Les empreses que en vulguin formar part d’aquest llistat i compleixin els requisits
que s’exigeixen:
- S’han de registrar a la Comunitat Autònoma on tinguin la seu social; per Catalunya, s’han de
dirigir a la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial (ICAEN), que té el registre
al C/Pamplona 113, 08018 BARCELONA.

*La presentació de la declaració responsable habilita a la persona per a l’exercici de l’activitat des del moment de la seva
presentació, en tot el territori espanyol i per temps indefinit, sens perjudici de les posteriors comprovacions que pugui
realitzar l’Administració competent. La declaració responsable, degudament registrada per l’òrgan competent, servirà com a
document acreditatiu per a poder dur a terme aquesta activitat.
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