
Curs de PIME a MESE a Girona 

7a edició | Del 14 de novembre a l’11 de desembre de 2017 

Casa de Cultura Plaça de l’Hospital, 6 | 17002 Girona 

 

Formulari d’inscripció: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6kDBJd2wEBKU_UnOGOx2wiRxcBnU6bDSKYVCtMSB41boL2w/viewform?c=0&w=1 

 

 

Sessió 1. El programa Beenergi i les MESE 

14/11/2017 | 9.00 - 11.00 h | Aula 4 

Anna Camp, coordinadora del programa Beenergi 

El programa Beenergi de la Diputació de Girona 

Introducció a les MESE 

El mercat de les MESE a les comarques gironines 

Tipologia de contractes 

 

14/11/2017 | 11.30 – 13.00 h | Aula 4 

Nil Jaile, tècnic del programa ENERINVEST 

Finançament de projectes i la plataforma 

electrònica d’assessorament financer 

ENERINTOOL. 

 

Sessió 2. Projectes de millora de l’eficiència  

energètica d’edificis públics 

23/11/2017 | 9.00 - 14.00 h | Aula 4 

Remei Aldrich, enginyera en eficiència energètica del  

programa Beenergi 

Procés municipal per al càlcul de la viabilitat en 

instal·lacions de biomassa i eficiència energètica 

Càlculs tèrmics bàsics. El comptatge tèrmic i la 

gestió energètica de la biomassa i/o venda 

tèrmica en general 

Càlculs de petjada de carboni en el transport 

Contractes de licitació MESE. Anàlisi de plecs de 

clàusules administratives 

Contractes de licitació MESE. Anàlisi de plecs de 

clàusules tècniques 

 

Sessió 3. Projectes de millora de l’eficiència  

energètica de l’enllumenat públic 

29/11/2017 | 9.00 - 14.00 h | Aula 4 

Eduard Batllori, enginyer en eficiència energètica del  

programa Beenergi 

Propostes de millora de l’enllumenat públic que 

fomentin l’estalvi energètic 

Pla de manteniment de l’enllumenat públic 

Anàlisi dels plecs de clàusules tècniques 

Contractacions comarques gironines 

 

 

Sessió 4 (oberta al públic). Gestió municipal d’una 

instal·lació de biomassa 

30/11/2017 | 9.00 - 14.00 h | Aula A 

Oriol Barber, Dekra Ambio 

Bloc 1. Conceptes de biomassa 

Bloc 2. Aspectes tècnics bàsics de les 

instal·lacions 

Bloc 3. Gestió de la instal·lació. Procés post-

licitació 

 

Sessió 5. Aspectes legals  

01/12/2017 | 9.00 - 13.00 h | Aula 4 

Raquel Coll, tècnica jurídica del programa Beenergi 

Plecs de condicions administratives 

Documentació a preparar 

Assegurances i aspectes legals per a MESE 

Com crear una ESE, MESE o UTE 

Llei de contractes 

01/12/2017 | 13.00 - 14.00 h | Aula 4 

Seguretat i salut laboral en instal·lacions de biomassa. 

Personal de l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral 

(ICSSL) de la Generalitat de Catalunya 

 

Sessió 6 (oberta al públic). Instal·lacions d’autoconsum 

en biomassa 

11/12/2017 | 9.00 - 14.00 h | Aula A 

Ferran Garrigosa, Clúster de biomassa de Catalunya  

Procediment de legalització d’instal·lacions 

d’autoconsum a Catalunya 

Marc legal de les instal·lacions d’autoconsum 

Hibridacions d’instal·lacions fotovoltaiques amb 

biomassa 

Casos pràctics 

 

Sessió 7 (oberta al públic). Finançament 

Febrer 2018 

lloc: Casa de Cultura de Girona 

Networking entre PIME i plataformes de finançament 

alternatiu i institucions financeres 


