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1. Introducció
De què tracta aquesta guia?
Aquesta guia vol servir de document de referència per als adjudicadors i tècnics de les Administracions públiques locals implicats en processos de compra i contractació pública (tècnics, secretaris,
interventors, etc.) que vulguin liderar, emprendre o participar en iniciatives de contractació conjunta en els àmbits de l’eficiència energètica i de les energies renovables (renovacions d’enllumenat
públic, substitució de calderes de combustibles fòssils per biomassa, instal·lacions de plaques solars
fotovoltaiques, etc.).

En quin procés s’emmarca l’elaboració d’aquesta guia?
Aquesta guia s’inscriu en el projecte Green Jobs pel Pacte d’Alcaldes: innovació per afavorir la transició cap a una societat en baixes emissions de carboni, executat pel Consell d’Iniciatives Locals
de Medi Ambient de les comarques gironines (CILMA), subvencionat pel SOC i pel Fons Social Europeu, d’acord amb el Programa d’ajuts a Projectes Innovadors i Experimentals, regulat per l’Ordre
EMO/312/2012 de 8 d’octubre, i la Diputació de Girona.
Aquest projecte té com a objectiu desenvolupar instruments que siguin utilitzats per l’Administració
pública i per l’empresa privada per tal de disminuir els costos de les accions, fomentar les economies d’escala, millorar la competitivitat del conjunt del territori i dinamitzar l’activitat econòmica
d’aquests sectors emergents.
El Pacte d’Alcaldes és el principal moviment europeu en què participen les autoritats locals i regionals que han assumit el seu compromís voluntari de millorar l’eficiència energètica i utilitzar fonts
d’energia renovables al seu territori. Amb el seu compromís, els signataris del Pacte s’han proposat
superar l’objectiu de la Unió Europea de reduir en un 20 % les emissions CO2 abans de 2020.
En data d’avui, un 90 % de municipis gironins s’han adherit al Pacte d’Alcaldes i s’han compromès a
anar més enllà dels objectius mencionats per la Unió Europea, i han redactat el seu Pla d’Acció per
a l’Energia Sostenible (PAES), en el qual identifiquen un conjunt d’actuacions en matèria d’eficiència
energètica i d’energies renovables.

Quins objectius té?
A través de l’elaboració i difusió d’aquesta guia, es vol fomentar la compra pública conjunta com
a opció dirigida especialment als municipis i entitats públiques locals amb un baix volum de contractació i, per tant, amb més dificultats per negociar preus i condicions més assequibles amb els
proveïdors. L’agregació de demanda per part d’un conjunt d’administracions permet presentar als
proveïdors (enginyeries, instal·ladores, empreses de serveis energètics, etc.) uns volums atractius
amb vista a iniciar inversions i per oferir unes condicions –tant econòmiques com de prestació de
servei– interessants per al conjunt d’Administracions locals. En aquest sentit, l’opció de compra
agregada permet a les entitats locals obtenir una posició de força davant les empreses subminis-
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tradores que no tindrien si només haguessin realitzat l’adjudicació dels serveis de forma unitària i
mitjançant un procés de licitació individual.
L’objectiu general d’aquesta guia, per tant, és servir de motor de dinamització de la contractació
pública conjunta en els àmbits de l’eficiència energètica i de les energies renovables, en entendre
que són sectors estratègics per a les economies locals amb potencial per generar llocs de treball i
crucials per avançar en la transició cap a una economia baixa en emissions de carboni. No obstant
això, tot i la rendibilitat que poden generar aquestes inversions principalment a causa del progressiu
abaratiment de les tecnologies necessàries per portar-les a terme i a l’increment del preu dels combustibles fòssils, l’actual context econòmic dificulta l’accés al finançament de les entitats locals per a
aquest o d’altres tipus d’inversions. En aquest sentit, la contractació pública conjunta pot constituir
un instrument que faciliti als ajuntaments i entitats públiques més petites i amb pocs recursos la
implantació d’aquestes inversions, combinat amb altres mesures també necessàries (millor accés al
finançament, dinamització del sector, etc.).
Per assolir aquest objectiu general, serà necessari:
> Dotar els ens locals de la informació, les eines i el coneixement necessaris per dissenyar i implementar estratègies de compra pública conjunta.
> Sensibilitzar els ens locals per augmentar les compres i la contractació de productes i serveis clau en els àmbits de l’eficiència energètica i de les energies renovables (làmpades més eficients per a enllumenat públic, substitució de calderes de
combustibles fòssils per biomassa forestal, plaques solars fotovoltaiques, etc.) a
través de processos de compra pública conjunta.
> Promoure la implantació de bones pràctiques i fomentar la innovació a les Administracions locals i a les empreses a través de processos de compra pública conjunta.

Què s’espera assolir amb aquesta guia?
Amb el foment de la demanda d’obres, productes i serveis en els àmbits de l’eficiència energètica i les
energies renovables a través de la contractació pública conjunta, es pretén assolir un abaratiment dels
preus en aquests àmbits i facilitar la contractació de determinades inversions o serveis clau als ajuntaments, consells comarcals, organismes autònoms, etc. Atesa la complexitat jurídica i tècnica que
presenta aquesta tipologia de licitacions, que acostumen a ser de volums econòmics rellevants (contractes de llarga durada amb empreses de serveis energètics, lísings i rèntings amb entitats bancàries,
etc.), moltes entitats locals petites no tenen els recursos, capacitats o incentius adequats per portar-les
a terme sense el corresponent acompanyament i/o assessorament. A través de la contractació pública
conjunta, una entitat amb més recursos assumiria aquesta responsabilitat i permetria als municipis
més petits avançar en la implantació de les mesures i l’assoliment dels objectius estratègics previstos
en el seu PAES. De forma addicional, gràcies a l’impuls de la demanda, es vol generar un efecte multiplicador que fomenti la creació d’empreses i d’iniciatives en aquests àmbits, dinamitzant així el sector i facilitant la transició cap a una economia baixa en emissions de CO2 i la creació de llocs de treball
«verds». A través d’una adequada difusió de la guia, es vol sensibilitzar el màxim nombre possible d’ens
locals i fer arribar el potencial que té la compra pública conjunta per impulsar un cicle de canvi que
contribueixi a dinamitzar l’economia local a través de la incidència en la demanda.
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2. La contractació pública en els
àmbits de l’eficiència energètica
i de les energies renovables
2.1. Potencial de la contractació pública amb criteris d’eficiència
energètica i foment de les energies renovables
La compra i la contractació pública, a banda de complir la funció d’aprovisionar les Administracions
públiques perquè siguin operatives i funcionals per prestar els serveis públics, poden constituir un
instrument bàsic per avançar en els objectius estratègics dels ens locals, tant socials com mediambientals i econòmics, i donar suport i complementar les actuacions previstes en ordenances
municipals, plans estratègics, Agendes 21, Plans d’Acció d’Energia Sostenible, i d’altres. Això implica
anar més enllà de la compra i de la contractació de productes, serveis i obres amb un preu baix d’adquisició i/o amb terminis i modes de lliurament ràpids, pràctics i operatius, i prendre en consideració
les conseqüències econòmiques, socials i ambientals de cadascuna de les operacions que es porten
a terme (Cots i Boglio, 2010).
En concret, les compres i contractacions públiques que integrin criteris d’eficiència energètica i de
foment de les energies renovables permetran:
> Contribuir de forma significativa a complir amb els objectius de la Unió Europea i del Pacte
d’Alcaldes de reduir per a l’any 2020 un 20 % les emissions de CO2 i augmentar en un 20 %
l’eficiència energètica i la implantació d’energies renovables.
> Generar llocs de treball, atès el potencial de creixement d’ocupació dels sectors associats
als serveis mediambientals, entre els quals, i principalment, cal comptar l’eficiència energètica i les energies renovables, considerats un nou filó d’ocupació. En aquest sentit, l’Estratègia Europa 2020 opta per desenvolupar tecnologies respectuoses amb el medi ambient
i aplicar criteris d’eficiència energètica i foment de les energies renovables als contractes
públics per impulsar el creixement econòmic sostenible i obrir nous mercats, estimulant així
la competitivitat de les empreses i la creació d’ocupació.
> Fomentar la recerca i la innovació en constituir l’Administració pública un «client de llançament», en la mesura en què permet a altres clients avaluar el rendiment de les noves tecnologies i d’aquells productes i serveis més innovadors, i així potenciar sectors emergents,
com ara la construcció sostenible o les energies renovables.
> Reduir els costos reals, especialment si es té en compte tot el cicle de vida dels productes
i serveis, en el qual s’inclouen els costos d’explotació, com el consum d’electricitat, les despeses en manteniment i els costos de disposició al final de la vida útil.
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El càlcul dels costos de cicle de vida és una tècnica que permet una avaluació comparativa de les despeses en què s’ha incorregut durant un període de temps determinat, valorant tots els factors econòmics pertinents, tant en termes de costos de capital inicials
com els futurs costos operatius.11
Això inclou no només el cost d’adquisició, sinó també:
> els costos corrents generats durant el seu ús o operació (consums d’aigua, energia
i consumibles),
> els costos de manteniment, i
> els costos de la seva gestió com a residu un cop finalitzada la vida útil.
> Aportar credibilitat i bona imatge a aquelles Administracions públiques que implementen
aquestes mesures gràcies al seu caràcter exemplificatiu.
La compra pública amb criteris d’eficiència energètica i de foment de les energies renovables pot tenir una gran capacitat per orientar els mercats cap a un model econòmic
més sostenible basat en el desenvolupament de tecnologies d’eficiència energètica i
d’energies renovables, en vista del gran poder de compra de les Administracions públiques, aproximadament un 16 % del PIB en l’àmbit europeu (13 % a Espanya).22 Per
tant, la contractació pública conjunta amb criteris d’eficiència energètica i de foment de
les energies renovables, a banda d’incidir directament en la demanda, juga un efecte
multiplicador sobre les vendes, i indirectament pot augmentar el suport a les energies
renovables i a les tecnologies que promouen l’eficiència energètica, contribuint a reduir
les despeses associades a generar aquestes tecnologies gràcies a la creació d’economies
d’escales i a dinamitzar el sector.

2.2. Normativa i polítiques públiques que promouen la contractació
pública en l’àmbit de l’eficiència energètica i de les energies renovables
A banda dels beneficis d’impulsar la compra i contractació amb criteris d’eficiència energètica i de
foment de les energies renovables, convé constatar que el foment d’aquest tipus d’inversions constitueix una prioritat política en tots els nivells de l’Administració pública.

2.2.1. Nivell de la Unió Europea
L’Estratègia de Creixement de la Unió Europea en els propers deu anys, l’Estratègia Europa 2020,3
defineix que el model de creixement ha de ser «intel·ligent, sostenible i integrador», entenent com
a sostenible aquell creixement que promou una economia que hagi de fer un ús més eficaç dels
1. ISO 15686-5. Buildings and Constructed Assets, Service-life Planning, part 5: Life-cycle Costing.
2. Vegeu IHOBE (2012).
3. EUROPA 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador (2010).
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recursos, que sigui verda i competitiva, i fixa uns objectius ambiciosos d’energia basats a reduir les
emissions un 20 % (ampliable fins a un 30 %), incrementar l’ús de l’energia renovable fins a un 20
% i millorar un 20 % en eficiència energètica.
Aquesta estratègia més general es concreta en l’àmbit de l’energia a través de l’Estratègia per a una
energia sostenible, segura i competitiva,4 que atorga un rol predominant a la contractació pública i
explícitament estableix que «els poders públics han de predicar amb l’exemple. Cada any, les autoritats
públiques es gasten el 16 % del PIB de la UE, al voltant de 1.500 milions d’euros. Les normes de contractació pública han d’insistir en condicions d’eficiència que permetin augmentar l’estalvi d’energia i
difondre solucions innovadores, sobretot en els edificis i el transport». En la mateixa línia, argumenta
que «s’han d’utilitzar criteris energètics (en relació amb l’eficiència, les energies renovables i les xarxes intel·ligents) en tots els contractes públics d’obres, serveis o subministraments».
La Directiva 2012/27/UE5 relativa a l’eficiència energètica inclou obligacions dels Estats membres
en relació amb la contractació pública amb criteris d’eficiència energètica en els àmbits de vehicles, equips, serveis energètics i edificacions com una de les mesures a adoptar per les Administracions públiques, i n’exigeix un paper exemplificant. A més a més, els Estats membres s’han
d’assegurar que, a partir de l’1 de gener de 2014, el 3 % de la superfície edificada total dels edificis
amb calefacció i o sistema de refrigeració de la seva Administració central es renovi cada any, de
manera que compleixin determinats requisits de rendiment energètic. També estableix que les
Administracions centrals adquireixin només productes, serveis i edificis que tinguin un alt rendiment energètic, en la mesura que això sigui coherent amb la rendibilitat, la viabilitat econòmica, la
sostenibilitat entesa en un sentit ampli, la idoneïtat tècnica, així com amb un nivell de competència suficient.
Per la seva banda, la Directiva 2009/28/CE6 relativa al foment en l’ús de l’energia procedent de
fonts renovables exigeix als Estats membres que vetllin perquè els nous edificis públics i els edificis
públics ja existents siguin objecte d’una renovació important, en l’àmbit nacional, regional i local, i
compleixin un paper exemplar en el context de la present Directiva a partir de l’1 de gener de 2012.
Aquesta obligació es podrà complir observant les normes relatives als habitatges d’energia quasi
zero, o estipulant que les teulades dels edificis públics o quasi públics siguin utilitzats per tercers per
a instal·lacions que produeixen energia procedent de fonts renovables.
El Pacte d’Alcaldes,7 tal com s’ha descrit a la introducció, és una iniciativa de la Comissió Europea
orientada directament a les autoritats locals amb la finalitat que adoptin el compromís de reduir
les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20 % per a l’any 2020 mitjançant la redacció i
l’execució de plans d’acció per a l’energia sostenible (PAES). El pacte ja compta a dia d’avui d’aquest
any 2013 amb 4.975 municipis signants, 133 coordinadors territorials i 86 entitats de suport, que representen una població total de 171.320.024 habitants, però aquestes xifres segueixen augmentant
cada dia que passa.
Des de la perspectiva de la compra verda o contractació ecològica, han estat diverses les estratègies i comunicacions que promouen la contractació pública amb criteris mediambientals a la Unió
Europea, entre d’altres: Comunicació sobre «Política Integrada de Productes» (2003); La Revisió
4. Comunicació de la Comissió, Energía 2020: Estrategia para una energía competitiva, sostenible y segura, COM (2010) 639 final.
5. Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2012 relativa a l’eficiència energètica, per la qual es
modifiquen les Directives 2009/125/CE i 2010/30/UE, i per la qual es deroguen les Directives 2004/8/CE y 2006/32/CE.
4. Directiva 2009/28/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de abril de 2009, relativa al foment en l’ús de l’energia procedent
de fonts renovables.
7. www.eumayors.eu.
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de l’Estratègia de la Unió Europea per al Desenvolupament Sostenible (2006); la Comunicació de
la Comissió sobre «Posar en pràctica el coneixement: una estratègia àmplia d’innovació per a la
Unió Europea (2007)»; Comunicació «Contractació Pública Verda per a un millor medi ambient»
(2008); Pla d’Acció de Producció i Consum Sostenible i una Política Industrial Sostenible (2008).8

2.2.2. Nivell de l’Estat espanyol
En el marc del desenvolupament de les directives europees descrites, el Consell de Ministres ha
impulsat la contractació pública amb criteris d’eficiència energètica i de foment de les energies renovables a través de les següents estratègies i plans d’àmbit estatal:
>		 Estratègia Espanyola de Canvi Climàtic i Energia Neta 2007-2012-2020, que defineix el
marc d’actuació que han d’abordar les Administracions públiques a Espanya per a la reducció de les emissions totals de GEH i per a l’establiment d’una política energètica. Aquesta
estratègia considera la contractació pública amb criteris d’eficiència energètica i foment
de les energies renovables com un dels instruments clau per assolir els seus respectius
objectius, també a escala municipal i local.
>		 Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica 2011-2020, que compleix amb el mandat de la Directiva
2006/32/CE d’aprovar plans d’acció nacionals en aquest àmbit i desenvolupa l’Estratègia
Espanyola de Canvi Climàtic i Energia Neta.
>		 Pla d’Energies Renovables 2011-2020, que compleix amb el mandat de la Directiva 2009/28/
CE d’aprovar plans d’acció nacionals en aquest àmbit i desenvolupa l’Estratègia Espanyola
de Canvi Climàtic i Energia Neta.
>		 Pla d’Acció d’Estalvi i Eficiència Energètica als edificis de l’Administració General de l’Estat,
que estableix un objectiu d’estalvi energètic mínim per al conjunt dels edificis de l’Administració General de l’Estat del 20 % l’any 2016. Entre d’altres, el Pla proposa com a
mesures l’obligada incorporació i positiva valoració dels criteris d’eficiència energètica en
la contractació pública d’obres noves o de rehabilitació i en l’adquisició de l’equipament
consumidor o transformador d’energia en els edificis de l’Administració General de l’Estat.
>		 Pla d’Activació de l’eficiència energètica en els edificis de l’Administració General de l’Estat: conegut com a Pla 330 ESEs i aprovat el 2009, el seu objectiu és aconseguir que 330
centres consumidors d’energia, pertanyents a l’Administració General de l’Estat, redueixin
el seu consum d’energia en un 20 % l’any 2016, mitjançant la implantació de mesures d’estalvi i eficiència energètica, sota la modalitat de contractes de serveis energètics, realitzades per empreses de serveis energètics (ESE).
>		 Pla d’impuls a la contractació de serveis energètics (Pla 2000 ESEs): aprovat l’any 2010, el
seu objectiu és assolir un estalvi energètic en 2.000 centres de propietat pública consumidors d’energia. Entre les actuacions previstes en aquest pla hi ha la introducció d’energies
renovables i mesures d’eficiència energètica mitjançant l’actuació d’ESE sota la modalitat
de contractes de serveis energètics. Aquesta aprovació ha incentivat un nou tipus contrac8. Aquestes estratègies, entre altres, han formulat objectius quantitatius de compra ecològica per als Estats membres, han exigit
l’adopció de plans nacionals de compra verda, han identificat àrees clau per fomentar la innovació a través de la contractació
pública o han adoptat la definició de criteris ambientals comuns en l’àmbit de la Unió Europea sobre un total de 21 grups de
productes mitjançant l’instrument GPP Toolkit. Per a més informació, vegeu Cots i Boglio (2011) o Ihobe (2012).
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tual, el contracte públic privat, que pretén eliminar les barreres per realitzar contractacions
de serveis energètics en edificis públics a ESE privades, facilitant i incentivant la introducció
d’energies renovables en aquests edificis. El Pla es desglossa en tres subprogrames d’actuació en funció de la titularitat dels centres consumidors d’energia: Subprograma Administració Local, Administració Autonòmica i Administració General de l’Estat.
En l’àmbit de la compra verda o contractació ecològica, el Consell de Ministres va aprovar el 2008 el
Pla de Contractació Pública Verda de l’Administració General de l’Estat i els seus Organismes Públics,
i les Entitats Gestores de la Seguretat Social, que assumeix els objectius del Pla d’Eficiència Energètica als edificis de l’Administració General de l’Estat de reduir el consum d’energia en un 9 % l’any
2012, i en un 20 % el 2016. En l’àmbit de la innovació, l’Estratègia Estatal d’Innovació, aprovada l’any
2010, ha identificat el mercat de l’«economia verda» com un dels mercats innovadors, i promourà el
suport a la contractació pública innovadora com a mesura de gran potencial capaç de mobilitzar la
demanda generada en aquest mercat.9

2.2.3. Nivell de Catalunya
El Govern de la Generalitat va aprovar el 2011 el Pla d’estalvi i eficiència energètica als edificis i
equipaments de la Generalitat de Catalunya 2011-2014, que té els següents objectius:
> Reduir el consum d’energia del conjunt d’edificis i dependències de la Generalitat de Catalunya (inclosos els mateixos Departaments i el sector públic) en un 12 % en l’horitzó de
l’any 2014.
> Reduir en un 4,4 % la factura energètica de la Generalitat de Catalunya a partir del 2014.
> Reduir en un 15,2 % la factura energètica dels edificis i dependències de la Generalitat de
Catalunya en l’horitzó 2020-2025.
Des d’una perspectiva més general, el Govern va aprovar el 2012 el Pla de l’Energia i Canvi Climàtic
de Catalunya 2012-2020, que té com a finalitat, entre d’altres, optimitzar l’estalvi, l’eficiència energètica i l’aportació de les energies renovables, mitjançant la reducció de les despeses innecessàries
d’energia, la introducció de tecnologies energètiques més eficients que permetin obtenir els mateixos serveis amb menor consum i impulsar les aplicacions de les energies renovables al conjunt de
la societat catalana. La contractació pública consta en els principals eixos estratègics del pla com a
instrument clau per assolir els objectius esmentats.

9. Per a més informació, vegeu Ihobe (2012).
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Eix 5. La consolidació del sector de l’energia com a oportunitat de creixement econòmic i
creació de feina qualificada:
...L’Administració te un paper dinamitzador a través de la demanda sofisticada
i primerenca de serveis i solucions innovadores, mitjançant instruments com la
compra pública innovadora.
Eix 8. L’actuació decidida de la Generalitat de Catalunya i de les altres Administracions
públiques catalanes envers el nou model energètic com a element exemplaritzant i de
dinamització:
L’Administració pública catalana ha de tenir un paper exemplaritzant i introduir de
forma decidida els criteris d’estalvi i eficiència energètica, d’introducció d’energies
renovables i de reducció d’emissions de GEH en els seus equipaments i serveis. En
aquest sentit,
- es durà a terme la centralització de la gestió energètica de la Generalitat de
Catalunya, afavorint i dinamitzant el mercat de les empreses de serveis energètics orientades a l’estalvi i eficiència energètica.
- s’enfortirà la funció pedagògica del Govern de la Generalitat i del conjunt de les
Administracions públiques catalanes en l’àmbit energètic i de reducció d’emissions de GEH. En aquest sentit, s’aplicaran criteris de compra pública eficient en
el consum d’energia i les emissions de GEH.
Font: Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020.

Cal destacar també que l’any 2011 l’ICAEN va subscriure un conveni amb l’Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) per destinar a Catalunya 14,2 milions d’euros durant el 2012
i el primer semestre del 2013, corresponents al Pla d’Impuls a la Contractació de Serveis Energètics.
L’acord preveu que l’ICAEN gestionarà aquesta partida per tal d’incentivar la contractació d’empreses de serveis energètics (ESE) per part d’Administracions autonòmiques i locals, amb el doble
objectiu d’aconseguir una racionalització de la despesa energètica en el sector públic i de consolidar
aquest nou sector d’activitat.
En l’àmbit municipal, l’ICAEN assessora els municipis de Catalunya en l’aplicació del nou model de
contractació als consums municipals i en especial als enllumenats públics.
En l’àmbit de la compra verda, que constitueix una línia estratègica de l’Estratègia per al Desenvolupament Sostenible a Catalunya 2026.CAT (2010), la Generalitat ha aprovat dos acords de govern
clau l’octubre de 2005 i el desembre de 2009 per fomentar l’ambientalització de la contractació de
l’Administració de la Generalitat i amb la finalitat que cada departament introdueixi criteris de «sostenibilitat» en els plecs de condicions que tenen un impacte ambiental significatiu. Aquest tipus de
criteris també s’han inclòs en els contractes que es liciten a través del mecanisme de la Comissió
Central de Subministraments ja en més de sis grups de productes.10

10. Per a més informació, vegeu Cots i Boglio (2011).
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2.2.4. Nivell local
Moltes han estat les entitats locals que han incorporat criteris d’eficiència energètica i de foment de
les energies renovables en la contractació pública. Cal destacar, no obstant això, el paper que han
jugat les Diputacions de Barcelona, Lleida i Girona com a coordinadores territorials del Pacte d’Alcaldes, les quals, a través d’un conveni amb la Comissió Europea, ofereixen orientació estratègica i
suport econòmic i tècnic a les municipalitats que han signat el Pacte dels Alcaldes i que no disposen
de les capacitats i/o recursos necessaris per complir els requisits.
Exemples:
> El novembre de 2008, la Diputació de Barcelona va esdevenir la primera estructura
coordinadora del Pacte a la Unió Europea i el primer territori europeu a signar un acord
amb el Banc Europeu d’Inversions (BEI) per al finançament de projectes d’energies renovables i d’eficiència energètica per un valor total de 500 milions d’euros. Actualment,
el 90 % dels habitants de la província de Barcelona viuen en un territori adherit al Pacte.
> La Diputació de Girona va esdevenir coordinador territorial l’any 2010, i a mitjan 2013
un 90 % dels municipis de la província ja havien signat el Pacte d’Alcaldes. Per facilitar la tasca als municipis, la Diputació va elaborar una metodologia pròpia per a la
redacció de PAES, un inventari d’emissions de referència per a tots els municipis de la
província, i va proporcionar un model de document del PAES. A través del CILMA, que
és l’estructura de suport del Pacte d’Alcaldes, es proporciona assessorament i suport
continu als signants. Gràcies a aquestes actuacions, el Joint Research Center ha seleccionat la Diputació de Girona entre altres coordinadors territorials per donar-li suport
en el procés d’avaluació dels PAES. Des del punt de vista de l’assistència econòmica,
la Diputació ha aprovat subvencions per impulsar la redacció i execució de les accions
descrites en el PAES.

En l’àmbit municipal, més enllà de l’aprovació de PAES i altres tipologies de plans locals d’eficiència
energètica o de lluita contra el canvi climàtic (Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022,
Plans Locals de Mitigació i Adaptació pel Canvi Climàtic, Plans d’Acció Local per a la Sostenibilitat,
etc.) que promouen la contractació pública amb criteris d’eficiència energètica i de foment de les
energies renovables, s’han generat múltiples iniciatives en l’àmbit de la compra verda en molts municipis de Catalunya. L’Ajuntament de Barcelona n’ha assumit un rol pioner a través de la implantació
del Programa Ajuntament + Sostenible.11

2.3. El rol de les empreses de serveis energètics en l’actual context
econòmic
Com s’ha vist en el present apartat, el foment de les licitacions amb empreses de serveis energètics
és una prioritat política en tots els nivells de l’Administració pública, especialment en l’actual con9. L’han seguit altres ens locals com ara Badalona, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Cornellà, Manresa, Girona,
Reus o Tarragona, per esmentar-ne alguns, i institucions com les Diputacions de Barcelona, Girona i Lleida, el CILMA, el Centre
Tecnològic Forestal de Catalunya o diversos consells comarcals. Per a més informació, vegeu Cots i Boglio (2011).
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text econòmic, en què les entitats públiques tenen moltes dificultats per accedir al crèdit i finançar
aquestes inversions.
En concret, aquesta figura s’ha incorporat a l’ordenament jurídic en l’àmbit de l’Estat espanyol mitjançant el Reial Decret Llei 6 /2010, de 9 d’abril, de mesures per a l’impuls de la recuperació econòmica i l’ocupació, amb la definició següent: «Aquella persona física o jurídica que pugui proporcionar
serveis energètics a les instal·lacions o locals d’un usuari i que afronti un cert grau de risc econòmic
en fer-ho. Tot això, sempre que el pagament dels serveis prestats es basi, ja sigui en part o totalment,
en l’obtenció d’estalvis d’energia per la introducció de millores en l’eficiència energètica i en el compliment d’altres requisits de rendiment convinguts». La definició incorporada s’ajusta fidelment a la
proposada per la Directiva 2006/32/CE. Segons aquesta, el servei energètic prestat per l’empresa
de serveis energètics consistirà en un conjunt de prestacions, incloent-hi la realització d’inversions
immaterials, d’obres o de subministraments necessaris per optimitzar la qualitat i la reducció dels
costos energètics. Aquesta actuació pot comprendre, a més de la construcció, instal·lació o transformació d’obres, equips i sistemes, el seu manteniment, actualització o renovació, l’explotació o la
gestió derivats de la incorporació de tecnologies eficients. El servei energètic així definit haurà de
prestar-se segons estableix un contracte que haurà de portar associat un estalvi d’energia verificable, mesurable o estimable.
En tractar-se d’un tema essencial, aquesta guia incorpora l’«Annex 1: Aspectes clau en la contractació de serveis energètics», en què es detallen els assumptes rellevants que cal considerar en els
contractes de serveis energètics. Entre aquests aspectes, es tracten les modalitats i l’estructura bàsica d’un contracte de serveis energètics, i s’inclouen clàusules tipus segons aspectes clau de la
contractació: prestacions incloses, garanties d’estalvi, costos del projecte, finançament del projecte,
període de contractació, distribució de riscos i responsabilitats, etc.
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3. Contractació pública conjunta:
concepte i característiques
Què s’entén per contractació pública conjunta?
La contractació pública conjunta consisteix en la participació de dues o més entitats públiques
en un únic procés de contractació o licitació conjunta, a través de diferents modalitats que
poden implicar un grau de coparticipació més o menys elevat, en què totes les entitats licitin
i tramitin tot el procediment de contractació de manera conjunta, fins que una Administració
lideri una licitació fins a la mateixa formalització del contracte i que posteriorment s’apliqui a
la resta d’entitats. Es tracta d’un instrument que pot facilitar el procés de realització d’obres,
adquisició de productes i serveis principalment a aquelles entitats locals amb pocs recursos tècnics i econòmics, ja que garanteix un major volum de compra i una millor posició de negociació
davant dels proveïdors.

Quins avantatges presenta la contractació pública conjunta?
Aquest tipus de contractació ofereix els següents avantatges:
>		 S’assoleixen preus més baixos a través de l’agregació de la demanda de diferents autoritats
locals gràcies a les economies d’escala, especialment en comparació als preus que poden
assolir les autoritats locals petites.12
>		 Es redueix la càrrega administrativa en la seva globalitat ja que s’utilitza un sol plec de condicions, un únic expedient i una documentació comuna per a una pluralitat de compradors,
i s’optimitza l’esforç de treball necessari en comparació amb l’elaboració d’un expedient,
plec, etc., en cadascuna de les Administracions contractants. Això redueix els costos de
transacció i permet millorar i professionalitzar la gestió de la contractació.13
>		 Permet controlar a través d’un sol procediment que la contractació dels serveis es realitzi
en règim d’igualtat, transparència i no discriminació, i amb el compliment estricte de la
normativa corresponent.
>		 Millora la qualitat de les obres, serveis o productes, independentment de la dimensió de
l’administració, però adequant les necessitats actuals i futures a la realitat local de cada cas.

12. A tall d’exemple, la Generalitat de Catalunya va licitar tres acords marcs referents a subministrament d’energia elèctrica, agències
de viatges i serveis informàtics l’any 2011 que va implicar una rebaixa mitjana dels preus de l’adjudicació del 18,3 %.Vegeu Autoritat
Catalana de la Competència (2013).
13. La gestió diària dels assumptes municipals absorbeix completament els equips i responsables polítics, que, en les localitats petites,
freqüentment comparteixen les seves responsabilitats polítiques amb les respectives professions laborals. En aquest sentit,
resulta complicat interrompre les inèrcies tècnica i política per definir una estratègia d’impuls a la contractació d’equips eficients
energèticament i d’energies renovables. A més, l’actual cicle econòmic ha reorientat les prioritats dels municipis petits cap a
uns mínims de gestió. La manca de tècnics i de recursos econòmics en general implica orientar els que existeixen cap a serveis
assistencials bàsics, i hi ha poc marge per a la incorporació de pràctiques innovadores que requereixen aprenentatge i temps.
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>		 Pot fomentar la innovació, ja que el poder adquisitiu combinat de diverses autoritats públiques que treballin juntes de manera eficaç té el potencial de proporcionar un volum
de demanda que contribueixi a introduir nous productes energèticament eficient en el
mercat, com seria el cas dels cotxes elèctrics o la il·luminació LED.
>		 La col·laboració entre Administracions públiques afavoreix l’intercanvi de coneixement
i d’experiències entre les persones implicades en un àmbit on és clau l’establiment de
mecanismes de governança que permetin la col·laboració entre els diferents nivells de
l’Administració pública.
>		 El nivell d’estandardització de les diferents inversions i projectes que s’ha d’assolir per tramitar la contractació de forma conjunta a través d’agregar la demanda es correspon amb
les tendències actuals a l’hora d’atorgar finançament per part de les institucions europees
en els àmbits de l’eficiència energètica i les energies renovables, que exigeixen uns mínims
d’inversió difícilment assolibles per una única entitat local sense agregar la demanda.14

Què cal tenir en compte abans d’iniciar un procés de compra conjunta?
No obstant això, s’ha de valorar de forma prèvia i molt rigorosa la viabilitat a l’hora d’agregar la
demanda d’un particular subministrament o servei, ja que no totes les obres, subministraments o
serveis són aptes per a la contractació conjunta.
S’hauran de prendre en consideració els següents aspectes:
>		 Assegurar que els béns, obres o serveis objecte de contractació es poden agrupar en un sol
expedient per les seves característiques tècniques, que no presentin problemes de compatibilitat, i que siguin com més homogenis millor.
>		 Procurar que el flux d’informació entre les diferents entitats implicades sigui prou àgil. En
cas contrari, es pot donar el cas que s’acabin subministrant uns productes o serveis amb
unes característiques tècniques diferents a les sol·licitades per una determinada entitat,
que el procés s’allargui en excés de manera que perdi la seva utilitat, etc.
>		 Procurar evitar el risc de col·lusió, és a dir, l’acord amb què dues o més empreses d’un
mercat determinat defineixen que cadascuna actuarà de manera concertada respecte de
la resta d’empreses, amb l’objectiu d’impedir l’accés al mercat a d’altres competidors o
provocar un increment artificial de preus. En aquest sentit, algunes tècniques de contractació conjunta, en determinades circumstàncies, poden propiciar un entorn més favorable
per a la col·lusió quan es produeix un tancament temporal del mercat definit a la licitació,
especialment en el cas de les contractacions derivades posteriors. Per evitar-ho, s’han de
tenir en compte una sèrie de consideracions al llarg del procés de licitació: limitar i precisar
la definició de l’objecte del contracte, reduir la seva durada, fraccionar-ho en lots si resulta
viable, etc.15

14. A tall d’exemple, dos dels principals programes en l’espai europeu destinats al finançament d’accions en l’àmbit de l’eficiència
energètica i les energies renovables, el programa European Energy Efficiency Fund i el programa ELENA, sol·liciten un mínim
d’inversió per sol·licitant de 5 i 30 milions d’euros respectivament per optar al finançament.
15. Per a una exposició detallada de com preveure la col·lusió en l’àmbit de la contractació conjunta, vegeu Autoritat Catalana de la
Competència, 2013.
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4. Marc jurídic i modalitats de
contractació pública conjunta
La contractació pública conjunta pot adoptar diverses formes, que van des de l’organització d’una
licitació comuna específica i esporàdica, que un poder adjudicador assumeixi la responsabilitat de
licitar certs tipus de contractes (per exemple, en funció de la seva especialització tècnica), fins a la
creació d’una estructura o òrgan específic que s’encarregui de licitar una àmplia varietat de grups
d’obres, productes i/o serveis que hauran d’utilitzar totes les entitats adherides o destinatàries.16
En aquest sentit, segons ha interpretat la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, es pot considerar que l’expressió «licitacions conjuntes» fa referència a les
dues opcions següents: 17
>		 Licitacions articulades per qualssevol dels sistemes de racionalització tècnica de la contractació tal com estan expressament regulats en els articles 194 i següents del Text Refós de
la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), és a dir, els acords marc, els sistemes dinàmics i la centralització de la contractació d’obres, serveis i subministraments en serveis
especialitzats. Aquests instruments de racionalització tècnica de la contractació permeten
simplificar el procediment de contractació pública i al mateix temps reduir els costos que
tenen associats. De fet, la incorporació d’aquestes figures respon a una tendència actual
que busca millorar l’eficiència de l’Administració, així com simplificar i agilitzar els processos
mitjançant la incorporació de sistemes electrònics.
>		 Licitacions d’obres, serveis, subministraments o altres per part de més d’una entitat del
sector públic, articulades al marge dels sistemes de racionalització tècnica de la contractació, previstos en la normativa de contractació pública.
A continuació, es descriuen en detall les modalitats existents de cadascuna de les opcions mencionades.

1. Licitacions articulades per qualsevol dels sistemes de racionalització
tècnica de la contractació:
A. Acords marc
La Directiva 2004/18/CE2 defineix un acord marc com «un acord entre un o diversos poders adjudicadors i un o diversos operadors econòmics, l’objecte dels quals consisteix a establir les condicions que
han de regir els contractes que s’adjudiquin durant un període determinat, en particular les relatives
als preus i, en el seu cas, a les quantitats previstes» (art 1.5).18
En la transposició que realitza el TRLCSP a la normativa de l’Estat espanyol, convé destacar els següents aspectes de la regulació dels acords marc:
>		 Els òrgans de contractació del sector públic podran establir acords marc amb un o diversos
empresaris, amb la finalitat de fixar les condicions a les quals s’hauran d’ajustar els contrac16. Document de treball dels serveis de la Comissió relatiu a l’aplicació de la normativa sobre contractació pública de la UE a les
relacions entre poders adjudicadors (cooperació dins del sector públic), de 4 d’octubre de 2011, (SEC (2011) 1.169 final).
17. Vegeu l’Informe 12/2012, de 30 de novembre, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya.
18. Directiva 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 31 de març de 2004, sobre coordinació dels procediments
d’adjudicació dels contractes públics d’obres, de subministraments i de serveis.
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tes posteriors que pretenguin adjudicar durant un període de temps determinat. La normativa aconsella que aquest instrument no s’utilitzi de forma de forma abusiva o de manera
que la competència quedi obstaculitzada, restringida o falsejada (art. 196 TRLCSP).
>		 Els acords marc no podran excedir dels quatre anys, llevat de casos excepcionals i degudament justificats (art. 196 TRLCSP).
>		 Es pot establir l’acord marc amb un únic empresari, però, en aquells casos en els quals
l’acord marc s’adjudiqui a diversos empresaris, el seu nombre ha de ser de com a mínim
tres, sempre que existeixi un nombre suficient d’interessats que s’ajustin als criteris de selecció o d’ofertes admissibles que responguin als criteris d’adjudicació (art. 196 TRLCSP).
>		 Només es podran subscriure contractes basats en un acord marc entre els òrgans de contractació i els empresaris que hagin estat originàriament parts en aquell (art. 198 TRLCSP).
Exemples de clàusules d’acord marc:
Objecte del contracte
L’objecte d’aquest acord marc... no precisa de forma tancada tots els punts de consum
que poden ser de futura provisió, individualment considerats, sinó que delimita de forma oberta però suficient les condicions generals en les quals caldrà realitzar el subministrament, tot això atenent que l’acord marc és un compromís contractual general i obert.
L’acord marc, que desenvoluparà la seva execució en els termes de l’article 198 del TRLCSP, té com a objecte la regulació de les condicions en què tindrà lloc el subministrament
d’energia elèctrica i gas natural en els béns de domini públic i/o patrimonials dels membres
del CCDL i de la resta d’entitats locals de Catalunya que s’adhereixin al sistema de contractació centralitzada del CCDL a l’empara d’allò disposat a l’article 205,2 del TRLCSP.19
Entitats destinatàries
Els destinataris del subministrament objecte d’aquest acord marc i dels contractes de
subministrament elèctric que es derivin són tant els actuals membres del CCDL com
qualsevol altra entitat local de Catalunya que així ho decideixi mitjançant l’adhesió al
sistema de contractació centralitzada del CCDL a través de la ratificació del corresponent
conveni signat entre el CCDL i l’ACM.20
Valor estimat del contracte
El valor estimat de l’acord marc, de conformitat amb els criteris establerts en l’article 88
del TRLCSP, s’ha calculat tenint en compte la despesa que potencialment es generaria
durant tota la possible durada d’aquest acord marc, incloent-hi la possible pròrroga, i sobre la base de l’import dels serveis adjudicats durant el darrer any de vigència de l’acord
marc anterior. En tot cas, aquest valor estimat té caràcter orientatiu i no vinculant.
Seguint aquests criteris, el valor estimat de l’acord marc es fixa per a tota la seva durada,
incloent-hi la seva possible pròrroga, en xxxx € i el pressupost base de licitació, corresponent a la durada inicial de l’acord marc, es xifra en xxxx €.21

19. Clàusules extretes del plec de clàusules administratives particulars que regulen l’acord marc del subministrament d’energia
elèctrica i de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya (2013).
20. Clàusules extretes del plec de clàusules administratives particulars que regulen l’acord marc del subministrament d’energia
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (2009).
21. Clàusula extreta del Plec de clàusules administratives particulars relatiu a l’acord marc dels serveis de neteja de la Comissió Central
de Subministraments de la Generalitat de Catalunya.
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Els acords marc, per tant, representen un mecanisme adient perquè l’entitat que lidera el procediment seleccioni una o diverses empreses, i després les entitats adherides en derivin els contractes
que s’hauran de formalitzar amb aquestes, bé convocant les empreses contractistes de l’acord marc
a una nova licitació, bé sense necessitat d’aquesta, si a l’acord marc ja es determinen de forma prèvia tots els termes per a l’adjudicació dels contractes.22 Els acords marc no signifiquen la realització
immediata de despesa pública i no comporten l’emissió de cap tipus de document de gestió pressupostària. Per tant, la tramitació d’aquests expedients no queda condicionada ni mediatitzada per
l’existència de crèdit, sinó que només respon al fet que hi hagi unes necessitats reals d’adquisició
dels béns objecte del contracte, de les quals només es fa una mera estimació o previsió per al període de temps de què es tracti.23 Com es pot observar en els exemples de clàusules, en alguns casos
s’utilitza com a referència un valor estimat que pot correspondre al consum de l’any anterior, o a
una mitjana dels consums dels darrers anys, etc. També es pot despendre d’aquestes clàusules que
l’acord marc és un compromís contractual general i obert que es pot anar concretant posteriorment
a través de les subseqüents licitacions i/o contractacions derivades.
Les contractacions derivades d’acords marc de tot el sector públic a Catalunya van passar
de 706 l’any 2007 a 1.433 l’any 2010, amb un augment de més del doble. L’any 2011, les
contractacions derivades van disminuir de forma considerable fins a un total de 652,
amb un import total de 153 milions d’euros, de les quals 278 corresponen a serveis, 360
a subministraments, dues a gestió de serveis públics i 12 a obres, reducció que es pot
explicar per la contenció pressupostària dels últims temps. Així mateix, l’ús de la contractació derivada en el conjunt d’acords marc va permetre una rebaixa mitjana d’un 15,9 %
en els preus de les adjudicacions.
Font: Memòries de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya i Autoritat Catalana
de la Competència, 2013.

B. Sistemes dinàmics de contractació
Els sistemes dinàmics de contractació són procediments de contractació que s’articulen exclusivament per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, dirigits a la contractació d’obres, serveis i
subministraments d’ús corrent.
La regulació que estableix el TRLCSP sobre aquest instrument indica el següent:
>		 Té una durada màxima de quatre anys (art. 199 del TRLCSP).
>		 S’inicia amb la publicació d’un anunci de licitació, en el qual s’indicarà expressament que
s’articularà un sistema dinàmic de contractació (art. 200 del TRLCSP).
>		 Durant la vigència del sistema, les empreses que hagin presentat una oferta indicativa podran millorar-la, i totes aquelles empreses interessades podran presentar també una oferta
indicativa a efectes de ser incloses en el sistema (art. 201 i 202 del TRLCSP).

22. Vegeu l’Informe 12/2012, de 30 de novembre, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya.
23. Informe 5/2010 de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma d’Aragó adoptat en la seva
sessió de 14 d’abril de 2010.
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Aquests sistemes, a causa de la seva complexitat tècnica i operativa, encara no són aplicables en el sector públic de Catalunya (Autoritat Catalana de la Competència, 2013). La mateixa Comissió Europea ha
assenyalat que, «d’acord amb l’experiència adquirida, també és necessari adaptar les normes que regulen els sistemes dinàmics d’adquisició, a fi que els poders adjudicadors puguin treure el màxim profit
de les possibilitats que ofereix aquest instrument. Cal simplificar els sistemes, en particular, mitjançant
la seva posada en pràctica en forma de procediment restringit, cosa que faria innecessàries les ofertes
indicatives, assenyalades com un dels aspectes més costosos relacionats amb aquests sistemes».24

B. Centrals de compra
Les centrals de compra o contractació són utilitzades per agrupar aquells subministraments i serveis
de compra repetida. Concretament, la Directiva 2004/18/CE defineix una central de compres com a
poder adjudicador que (i) adquireix subministraments i/o servei destinats a poders adjudicadors o
(ii) adjudica contractes públics o celebra acords marc d’obres, subministraments o serveis destinats
a poders adjudicadors (art. 10.1). Es tracta d’un poder adjudicador que centralitza la contractació
d’obres, serveis i subministraments de diversos poders adjudicadors de forma permanent, amb la
finalitat de racionalitzar i ordenar l’adjudicació dels contractes públics d’aquests.
En la transposició que realitza el TRLCSP a la normativa de l’Estat espanyol, convé destacar els següents aspectes de la regulació de les centrals de compra:
>		 Les entitats del sector públic poden centralitzar la contractació d’obres, serveis i subministraments, i atribuir-la a serveis especialitzats (art. 203,1).
>		 Les centrals de contractació poden actuar adquirint subministraments i serveis per a altres
òrgans de contractació, o adjudicant contractes o establint acords marc per a la realització
d’obres, subministraments o serveis destinats a aquests (art. 203,2).
>		 La creació de centrals de contractació per a les comunitats autònomes s’ha d’efectuar de
la manera que prevegin les normes de desplegament del TRLCSP que dictin les comunitats
autònomes en exercici de les seves competències (art. 204).
>		 En l’àmbit de l’Administració local, es preveu de forma expressa que les diputacions provincials puguin adoptar centrals de compra per acord del Ple (art. 204) i que els ajuntaments de la
província puguin adherir-se a l’esmentada central mitjançant el corresponent acord (art. 205).
Com es pot observar, aquesta regulació jurídica és molt reduïda, en tant que es tracta sobretot d’una
facultat d’autoorganització de les Administracions públiques i del sector públic en general. No obstant això, la creació de centrals de contractació, tant en l’àmbit estatal com de comunitat autònoma
o de província, és una pràctica estesa a l’Estat espanyol.
Per part de l’Administració Central de l’Estat s’ha fomentat que cal destacar el Sistema d’Adquisició
Centralitzada (SAC) de la Subdirecció General de Compres.25 Aquesta unitat és la responsable de la
gestió i el funcionament del sistema d’adquisició centralitzada de béns i serveis d’utilització comuna,
que són aquells que per les seves característiques especials són susceptibles de ser utilitzats amb caràcter general per tots els departaments ministerials (i també per altres Administracions públiques).
24. Proposta de Directiva del Parlament Europeu i del Consell, relativa a la contractació pública [COM(2011) 896 final].
25. Aquesta unitat s’inscriu en la Direcció General de Patrimoni de l’Estat del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
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El SAC es va articular inicialment per donar servei a l’Administració General de l’Estat i
als seus organismes autònoms, a les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat
Social i als Ens Públics Estatals. Però avui també es beneficien d’aquest sistema els organismes adherits pertanyents a l’Administració autonòmica i local després de la signatura
d’acords d’adhesió amb la Direcció General de Patrimoni de l’Estat. Aquesta adhesió ho
pot ser per a la totalitat, o només per a determinades categories de béns i serveis, segons es determini en els respectius acords o convenis d’adhesió.
En l’esfera autonòmica han estat diverses les comunitats autònomes que han constituït Centrals de
Contractació (Castella i Lleó, Catalunya, País Basc, etc.). L’amplitud del sistema i la possibilitat d’adhesió de les entitats locals del seu territori i la manera d’articular aquesta adhesió també varia, tot i
que amb mínimes diferències en cadascuna. No obstant això, és tradicional que totes centrin la seva
esfera d’actuació en els subministraments i béns d’utilització comuna.
A Catalunya, la figura de les centrals de contractació es va desenvolupar mitjançant el Decret
96/2001, de 20 de març. D’acord amb el que preveu aquest decret, la contractació dels subministraments i dels serveis que requereix l’Administració de la Generalitat pot fer-se de manera centralitzada per a tots els departaments o entitats del sector públic que s’hi vulguin implicar, o de manera
singular per a cadascun d’aquests. El decret reconeix la Comissió Central de Subministraments com a
únic òrgan amb competències per a la contractació centralitzada dels subministraments i serveis de
referència. Les entitats que constitueixen el sector públic de la Generalitat de Catalunya, així com la
resta de les Administracions públiques catalanes (ajuntaments, consells comarcals...) poden participar en aquest sistema central d’adquisicions i adherir-s’hi a través d’acords marc. Els acords marc ja
s’han licitat prèviament amb les garanties de publicitat i concurrència i, per tant, aquest fet permet
que els contractes derivats posteriors no s’hagin d’adjudicar de nou mitjançant licitació pública.
En l’àmbit provincial, també han estat diverses les Diputacions que han creat aquestes centrals de
contractació: Burgos, Badajoz, València, Alacant, Sòria, Guipúscoa, etc.
La manera de procedir més habitual per a la creació de Centrals de Compres en l’àmbit provincial ha
estat la següent:
>		 Aprovació de la creació de la Central de Compres a través d’un acord de Ple.
>		 Creació d’un servei especialitzat assignant personal i recursos.
>		 Elaboració d’un Reglament regulador del funcionament de la Central de Compres, que, a
tall d’exemple, pot regular els següents aspectes bàsics: àmbit d’aplicació de la Central, funcionament i serveis disponibles, estructura organitzativa (personal i funcions assignades),
obligacions de les entitats adherides i dels usuaris privats (empreses) i model de conveni
d’adhesió. L’elaboració d’aquest reglament és especialment recomanable si es té en consideració per un costat l’escassa regulació normativa existent i, per l’altre, la facultat d’autoorganització de les Administracions públiques.
>		 Adhesió de cada entitat mitjançant la formalització d’un conveni. L’adhesió de cada entitat
al sistema d’adquisició centralitzada no acostuma a implicar l’obligació d’efectuar totes les
contractacions a través de la central de compres.
>		 Establiment d’un portal per fomentar les licitacions electròniques.
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>		 L’adopció dels tipus contractables per a cada classe de béns o serveis, mitjançant la conclusió d’un acord marc o l’obertura d’un sistema dinàmic.
>		 La contractació específica, d’acord amb les normes aplicables a cadascun d’aquests sistemes contractuals, els béns i serveis dels tipus així adoptats que necessitin els diferents centres gestors provincials i entitats de la província.
No obstant això, la creació de centrals de contractació no es limita a l’àmbit estatal, autonòmic i provincial, ja que, tal com ha informat la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, en l’àmbit local, «les entitats diferents a les
diputacions provincials poden constituir centrals de compra», atès que la formulació del
principi general contingut en el TRLCSP, que preveu que les entitats del sector públic poden
centralitzar la contractació d’obres, serveis i subministraments, «no es pot considerar exceptuat en l’àmbit local únicament pel fet que el TRLCSP ometi la forma en què les entitats
locals diferents de les diputacions provincials poden constituir centrals de compra».26

2. Licitacions conjuntes al marge dels sistemes de racionalització tècnica
de la contractació previstos en la normativa de contractació pública
En aquest cas es poden distingir les següents modalitats:
Modalitat 1. Les licitacions conjuntes per part d’un òrgan de contractació gràcies a la prèvia atribució de les entitats destinatàries del subministrament o servei objecte del contracte –per conveni, en
el seu cas– d’un encàrrec perquè liciti i contracti, de la qual cosa es deriva un únic contracte adjudicat i formalitzat per aquest mateix òrgan de contractació.
1

2

3

4

5

...

Entitats destinatàries

Òrgan de contractació

X

Empresa adjudicatària

Conveni entre entitats públiques
Contracte amb empresa adjudicatària

26. Informe 12/2012, de 30 de novembre, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya
(Comissió Permanent), Informe 5/2013, d’11 d’abril, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de
Catalunya (Comissió Permanent), i Informe 10/2011, de 27 d’octubre, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la
1
2Vegeu, 3no obstant
4 això,5en sentit
... contrari,
Entitats
destinatàries
Generalitat de Catalunya (Comissió Permanent).
l’Informe
27/09, d’1 de febrer de 2010
de la Junta Estatal Consultiva de Contractació Administrativa, que assenyala que només l’Estat, les comunitats autònomes i les
diputacions provincials poden crear centrals de contractació, mentre que a les altres entitats locals només els queda la possibilitat
d’adherir-se a algunes de les creades pels anteriors.

X

Empresa adjudicatària

1
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4

X

5

...

Entitats destinatàries

Empresa adjudicatària
Òrgan de contractació

Conveni conjuntes
entre entitats públiques
Modalitat 2. Les licitacions
dutes a terme per part de diverses entitats del sector públic,
Contracte
amb
empresa
adjudicatària i com a tramitadores del procediment, i s’adjudien què totes actuen com a òrgans de contractació
quen tants contractes com entitats del sector públic estiguin licitant de manera conjunta.

X

1
2
3
Conveni entre entitats
públiques
Contracte amb empresa adjudicatària

1

2

3

X

Empresa adjudicatària

4

5

...

Entitats destinatàries

4

5

...

Empresa adjudicatària
Entitats destinatàries

Contracte amb empresa adjudicatària

Modalitat 3. Les licitacions conjuntes dutes a terme
per part de diverses
entitats
del sector públic,
X
Empresa
adjudicatària
1
2
3
4
5
...
Entitats destinatàries
en què una de les quals és l’encarregada de la tramitació del procediment –per conveni, en el seu
cas– i de la seva adjudicació, i que tenen com a resultat la signatura de tants contractes com entitats
Contracte amb empresa adjudicatària
formin part de la licitació conjunta.
1

2

3

4

X

5

...

Entitat destinatària encarregada
Entitats
destinatàries
de la tramitació
del procediment

Entitat
destinatària
encarregada
Empresa
adjudicatària
de la tramitació del procediment

Conveni entre entitats públiques
Contracte amb empresa adjudicatària

X

Empresa adjudicatària

Conveni entre entitats públiques
Contracte amb empresa adjudicatària

La primera modalitat comporta la tramitació d’un procediment ordinari en el qual només es realitzaria un únic contracte adjudicat i formalitzat per un únic òrgan de contractació. El TRLCSP sembla
incloure aquest supòsit, quan preveu el finançament del contracte amb aportacions de diferent procedència, cas en el qual disposa, entre altres extrems, que l’òrgan de contractació a qui correspon
l’adjudicació del contracte ha de tramitar un sol expedient (art. 109,5). En aquest sistema de licitació
conjunta, per tant, s’aplicaria el que preveu expressament la normativa de contractes del sector
públic, per adequar-se plenament a la normativa de contractació pública.27
27. Vegeu Informe 12/2012, de 30 de novembre, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya
(Comissió Permanent). La Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat de Madrid, mitjançant Acord 10/2011,
de 29 de setembre, conclou, entre altres aspectes, que no existeix inconvenient per signar un contracte cofinançat per dues
Administracions públiques, i s’ha de tramitar un únic expedient; que l’adjudicació del contracte s’ha de formalitzar en un únic
document, sense que sigui possible fraccionar la formalització d’un contracte (excepte que aquest estigui dividit en lots); que és
indiferent que la facturació s’efectuï o no de forma separada; i que, amb caràcter previ a la contractació, les Administracions han
de subscriure un conveni de col·laboració en què concretin les condicions d’execució.
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A continuació, vegem una sèrie d’exemples de clàusules que regulen aquest tipus de licitació, prenent en consideració que aquestes s’inclouran habitualment en el conveni previ a la licitació entre el
poder adjudicador i cadascuna de les entitats adherides:
Exemple de clàusules en cas d’«encàrrec» a un òrgan de contractació perquè liciti i contracti:
Actuacions objecte d’aquest conveni
L’Ajuntament encarrega la gestió de la contractació agregada de gas natural al Consell
Comarcal del Maresme, mitjançant la contractació centralitzada en el Consell Comarcal,
i juntament amb tots aquells municipis del territori del Maresme que també s’hi adhereixin, a fi d’obtenir un estalvi econòmic i procedimental, un major estalvi i eficiència energètica i la possibilitat d’adequar-se a la nova legislació en matèria d’energia.
Procediment
a) L’Ajuntament es compromet a l’aprovació i disposició de la despesa anual necessària per realitzar la contractació de gas natural.
b) Amb aquest compromís, el Consell Comarcal elaborarà l’expedient de contractació per a la compra agregada de gas natural de l’Ajuntament. Efectuarà aquesta
contractació de forma agregada amb la resta de municipis que li hagin encarregat
aquesta gestió i triant la modalitat contractual al seu criteri més favorable.
c) El Consell Comarcal de Maresme adjudicarà el contracte a l’empresa o empreses
proveïdores seleccionades, i el signarà.28

Les altres dues modalitats, en canvi, que tenen com a resultat la formalització de diversos contractes, no es troben expressament previstes ni contemplades en el TRLCSP. Ara bé, tot i la manca de
regulació específica d’aquest tipus de licitacions, la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya ha considerat que en un cas concret29 en què es va utilitzar un
d’aquests procediments no es van vulnerar els principis de dret comunitari aplicables a la contractació pública ni la normativa estatal, en haver-se realitzat el procediment respectant en tot moment
les disposicions del TRLCSP. La Junta va recomanar, no obstant això, el desenvolupament d’una norma autonòmica per regular específicament aquest tipus de licitacions o contractacions.
Aquest argument estaria reforçat per les tendències en curs del dret comunitari. En concret, la Proposta de Directiva relativa a la contractació pública [COM(2011) 896 final]30,
regula la «contractació conjunta esporàdica», i preveu expressament que «un o diversos
poders adjudicadors podran acordar la realització conjunta de determinades contractacions específiques».

28. Clàusules extretes del conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Tordera per a la compra
agregada de gas natural.
29. Informe 12/2012, de 30 de novembre, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya (Comissió
Permanent).
30. Vegeu article 37 de la Proposta de Directiva del Parlament Europeu i del Consell, relativa a la contractació pública [COM(2011) 896 final].
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En conclusió, tot i la potencial validesa de totes les modalitats descrites en aquest apartat, i segons
l’estat actual de desenvolupament de la normativa de contractació pública, a l’hora d’iniciar processos de contractació conjunta és preferible utilitzar qualssevol dels sistemes de racionalització
tècnica de la contractació aplicables actualment (central de compra i acord marc) o la primera de
les modalitats plantejades en el subapartat «encàrrec a un òrgan de contractació perquè liciti i contracti», ja que presenten un major grau de seguretat jurídica.
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5. Fases de la contractació
pública conjunta
En aquest capítol s’inclouen una sèrie de recomanacions i explicacions necessàries per abordar un
procés de contractació conjunta des del seu inici, és a dir, des de la creació del consens en l’àmbit
intern de l’organització que lidera el procés i la detecció de les necessitats de contractació conjunta, fins a l’adjudicació, formalització i execució del contracte. Per fer-ho, ens basem parcialment en
l’experiència del CILMA i de la Diputació de Girona a l’hora de promoure la contractació pública conjunta en el marc del projecte Green Jobs del Pacte d’Alcaldes,31 i s’aporten exemples en aquest sentit
per il·lustrar cadascuna de les fases.

5.1. Crear un consens sobre la contractació conjunta en l’àmbit intern de
l’organització
Iniciar una activitat de contractació conjunta requereix la participació de diferents departaments
dins d’una organització: el departament tècnic en qüestió (medi ambient, enllumenat públic, etc.)
per a la definició de les especificacions tècniques, el departament de compres per determinar les
necessitats de subministrament de l’entitat, intervenció i els serveis jurídics per assegurar-se que
el procés compleixi amb les lleis de contractació, etc. Convé comptar amb la complicitat de tots, ja
que en tractar-se d’activitats noves poden sorgir diferents qüestions de tipus legal, tècnic, econòmic,
etc., que s’hauran de resoldre de forma conjunta (Comissió Europea, 2008).

5.2. Detectar les necessitats i valorar l’oportunitat d’iniciar una licitació
conjunta
Aquesta fase resulta clau a l’hora d’enfocar amb possibilitats d’èxit tot el procés de licitació conjunta. Es tracta de determinar les necessitats que poden tenir un conjunt d’entitats públiques respecte
d’un subministrament o servei concret i de valorar fins a quin punt té sentit iniciar una licitació conjunta per donar resposta a aquestes necessitats o si, en canvi, és preferible que s’abordi mitjançant
licitacions individuals. Aquesta fase s’acostuma a portar a terme de forma paral·lela o intercalada
amb la següent fase: la selecció de les entitats adherides.
La detecció d’aquestes necessitats es realitzarà partint de les relacions de col·laboració interadministratives i del diàleg preexistent entre diferents entitats que formaran el nucli de la potencial
contractació conjunta, en base a les seves prioritats polítiques, en particular de l’entitat que vol
liderar el procés. També dependrà de múltiples factors com l’objectiu que es vol assolir, el potencial
nombre d’entitats participants, la complexitat tècnica de l’objecte del contracte, el marc temporal en
què s’han d’executar les accions, etc.
Si l’objectiu és crear una central de compres que ofereixi aquest servei de forma sistemàtica a una
pluralitat d’entitats públiques, el més habitual és recórrer a grups de béns i serveis d’utilització co31. Subvencionat pel SOC i pel Fons Social Europeu, d’acord amb el Programa d’Ajuts a Projectes Innovadors i Experimentals, regulat
per l’Ordre EMO/312/2012 de 8 d’octubre, i la Diputació de Girona.
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muna, és a dir, aquells que per les seves especials característiques són susceptibles de ser utilitzats
amb caràcter general per diverses entitats públiques. Entre els trets característics dels béns i serveis
que s’acostumen a incloure dins dels sistemes d’adquisició centralitzada hi ha:
>		 Caràcter homogeni dels béns i serveis.
>		 Absència de problemes de compatibilitat entre uns i altres.
>		 Adquisició recurrent per part de diferents unitats administratives o de diferents administracions públiques.
>		 Vinculació al funcionament normal dels serveis de l’administració.
>		 Pluralitat de proveïdors potencials.
Exemples de grups de productes i serveis que compleixen aquests criteris són: paper, ordinadors,
electricitat, vehicles i motocicletes, servei de neteja, etc.
En canvi, si es vol portar a terme una contractació esporàdica, no serien tan rellevants aspectes com
l’adquisició recurrent o la vinculació al funcionament normal dels serveis, i s’haurien d’analitzar amb
un major grau de detall:
>		 Els avantatges econòmics que pot presentar aquesta contractació conjunta puntual en
comparació amb les licitacions individuals.
>		 La complexitat tècnica i jurídica del procés i les capacitats existents (de recursos humans, de
qualificació tècnica, etc.) per portar-lo a bon port.32
També es poden establir mecanismes concrets per detectar o valorar els grups de productes i serveis
que es licitaran de forma conjunta:
>		 Reunions bilaterals o multilaterals entre representants de l’entitat que lidera el procés i
la resta d’entitats potencialment interessades, per contrastar la viabilitat de contractar de
forma conjunta determinats productes o serveis.
>		 Establiment de consultes formals o informals.
>		 Escrits dirigits a les entitats que potencialment poden tenir interès a implicar-se en la contractació conjunta.
>		 Realització d’enquestes o qüestionaris.
>		 Plataformes electròniques.
>		 Altres.

32. Aquests aspectes també són determinants en cas d’optar per una central de compres, però els avantatges econòmics de la licitació
conjunta respecte a la realització de múltiples licitacions individuals i la menor complexitat del procés se sobreentenen en tractarse de grups de béns i serveis d’utilització comuna.
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Exemple:
En el marc de suport a l’execució de les accions previstes en els PAES municipals, la
Diputació de Girona va obrir l’any 2013 una convocatòria de subvenció amb una línia
específica per als municipis de la demarcació per executar les accions planificades en
el PAES i/o en el Pla d’acció local per a la sostenibilitat (PALS) aprovades definitivament
pel Ple. Entre les actuacions subvencionables hi havia la instal·lació de sistemes de producció d’energia renovable, les accions de millora de l’eficiència energètica o les accions
d’implantació o increment de freqüències de línies de transport col·lectiu de baix consum, entre d’altres. Entre les sol·licituds presentades pels ajuntaments, es van detectar
una pluralitat de necessitats com ara la substitució de làmpades de vapor de mercuri per
vapor de sodi o leds, la implantació de sistemes de telegestió energètica, de panells fotovoltaics o d’equips reductors estabilitzadors de flux per a enllumenat públic. En aquest
context, es va valorar l’oportunitat d’iniciar un procés de contractació conjunta per facilitar l’execució i abaratir el cost de les accions elegides.
Després de la realització de diferents consultes amb els municipis potencialment interessats
i de les anàlisis pertinents dels tècnics, es va optar per centrar la contractació conjunta exclusivament en els equips reductors-estabilitzadors de flux, que s’havien sol·licitat des de
més de 20 corporacions locals. Aquest tipus de productes eren relativament homogenis i
presentaven l’avantatge que podien ser subministrats íntegrament per un sol proveïdor per
al conjunt dels municipis un cop adjudicat el concurs, motiu pel qual el potencial de reducció del preu era major gràcies a la generació d’economies d’escala. Per contra, les làmpades
haurien d’adequar-se a la tipologia de cada municipi amb la finalitat d’ajustar-se al model
d’il·luminació existent, i això podia implicar la necessitat d’adquirir diferents models a diferents proveïdors, i per tant no s’obtindrien reduccions de preu tan notables. El procés de
substitució de làmpades també es presentava molt més complex des d’un punt de vista tècnic per la necessitat de determinar amb criteris molt precisos els models concrets en funció
de factors d’il·luminació, seguretat, idoneïtat, etc., diferenciats a cada municipi.
Els ajuntaments que finalment s’han implicat en la licitació conjunta d’equips reductors-estabilitzadors de flux són: Albons, Campllong, Cervià de Ter, Garrigoles, Juià, Llanars, Maçanet de la Selva, Madremanya, Pedret i Marzà, Riudellots, Sant Gregori, Sils, la
Tallada d’Empordà i Vilobí d’Onyar.

5.3. Convèncer i seleccionar les entitats adherides
Trobar entitats interessades a participar en una acció de contractació conjunta en eficiència energètica i/o energies renovables pot resultar complicat si aquestes no en tenen cap experiència prèvia.
Els canals de comunicació possibles inclouen: les xarxes existents d’autoritats públiques en temes
d’energies renovables i eficiència energètica; la difusió a través dels mitjans de premsa habituals;
contactar directament un gran nombre d’entitats a través de correu electrònic, xarxes socials o plataformes electròniques de l’àmbit de l’Administració; seguiment per telèfon, etc.
Un cop algunes entitats han expressat el seu interès a participar, convé organitzar una reunió per
explicar els objectius de l’activitat i els passos a seguir. Es poden tractar els següents temes:
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> Breu explicació dels avantatges de la contractació conjunta, que inclogui actuacions realitzades per d’altres Administracions públiques amb resultats positius, i descomptes assolits o
millores de la qualitat respecte de les licitacions individuals.
> Descripció del procés que cal seguir. Aquí és on es plantejaran la majoria de preguntes, i
l’entitat que lidera el procés ha d’estar preparada per presentar i explicar el procediment
correctament a la resta d’entitats. Seria positiu que un representant del departament legal
assisteixi a la reunió per respondre a les possibles preguntes.
> Oferir informació del mercat. Si es realitza una recerca preliminar de l’àmbit del mercat
en qüestió (principals empreses, preus estàndards de productes, potencials descomptes i
criteris de valoració de les ofertes, etc.) es demostrarà que l’activitat proposada és pràctica
i factible i serà més fàcil convèncer les potencials entitats adherides a implicar-se en el procés (Comissió Europea, 2008).
El procés de selecció de les entitats interessades es pot realitzar a través d’una convocatòria general
oberta en què se seleccionarà qualsevol entitat que compleixi amb els requisits establerts i mostri
la seva predisposició a participar-hi (per exemple, qualsevol entitat local d’una determinada demarcació), o en funció de determinats criteris tècnics si convé limitar el nombre d’entitats adherides.
S’hauran d’establir dates límit perquè aquestes entitats mostrin el seu interès tot i que no s’obliguin
encara a la seva participació definitiva.
En qualsevol cas, és important assegurar-se de la voluntat política de cadascuna de les entitats públiques que finalment participin en la licitació en qüestió. Aquesta voluntat s’ha de constatar el més
aviat possible, ja que no saber amb certesa quines entitats s’hi implicaran pot provocar errors de
planificació i/o demores molt notables que comportin fins i tot la pèrdua de valor de tot el procés de
licitació i el consegüent malbaratament de recursos públics.
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Exemple:
En el marc de suport a l’execució de les accions previstes en els PAES municipals, la Diputació de Girona va constatar entre els ajuntaments de la demarcació una gran demanda
de substitució de calderes de gasoil per calderes de biomassa forestal amb l’objectiu
d’alimentar els equipaments municipals amb una font d’energia renovable present en
els nostres boscos i amb un gran potencial per generar llocs de treball a escala local.
També es van fer paleses les dificultats de finançament que tenen aquests municipis per
fer front a les inversions requerides i la necessitat de trobar alternatives de finançament
amb empreses de serveis energètics, entitats financeres o altres, que permetin als ajuntaments portar a terme la substitució de calderes de gasoil per calderes de biomassa
sense haver d’assumir la inversió inicial ni augmentar el seu endeutament. Com a pas
previ a la realització d’aquestes actuacions, es va optar per licitar de forma conjunta la
redacció de projectes executius que definissin el disseny, els amidaments, materials,
prestacions tècniques i pressuposts estimats per a la implantació d’aquestes calderes.
Amb aquest objectiu, la Diputació de Girona va remetre una notificació a través d’EACAT a tots els alcaldes de municipis de la demarcació per sol·licitar informació sobre el
potencial interès en contractar aquests serveis. Entre les respostes rebudes per part de
diferents ajuntaments (un total de 23), la Diputació de Girona va realitzar una selecció
en funció del grau de detall de la informació aportada i de criteris de viabilitat tècnica i
econòmica de les inversions projectades. Arran d’aquest procés, la Diputació de Girona
va finançar a mode de prova pilot, a través d’un únic procediment de licitació, cinc projectes executius de quatre municipis de la província: Maçanet de la Selva, Torroella de
Montgrí, Santa Coloma de Farners i Celrà.
El procediment utilitzat per detectar els municipis i concretar les necessitats va ser:
1. Comunicació a través d’EACAT a tots els municipis de la província per determinar si estaven interessats a substituir calderes de gasoil per biomassa.
2. Sol·licitud d’informació necessària a aquells municipis interessats per realitzar
l’estudi previ de viabilitat econòmica: consums anuals de combustible, potències instal·lades i superfície a escalfar.
3. Amb aquesta informació, es va elaborar un full Excel per valorar la rendibilitat
econòmica de la caldera projectada en funció d’una inversió total estimada.
4. Es van escollir els equipaments que presenten millor rendibilitat i es van realitzar
visites in situ per determinar altres aspectes tècnics rellevants (característiques
de la sala de calderes, possibilitats d’adaptació, estat dels circuits hidràulics, etc.)
5. Els municipis es van implicar de forma conjunta en el procés de contractació de
la redacció dels projectes executius de substitució de les calderes de gasoil a
biomassa forestal.

5.4. Escollir el procediment
En funció de les diferents modalitats de contractació conjuntes que s’han descrit en l’apartat 4, les
entitats implicades hauran d’escollir aquell procediment de contractació conjunta que s’adeqüi millor a les seves necessitats i objectius.
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L’opció entre un o altre sistema de racionalització de la contractació dependrà dels objectius i finalitats que persegueixin les entitats, fonamentalment en funció del caràcter esporàdic o permanent
dels acords de compra conjunts que es pretenen dur a terme, de la necessitat de limitar de forma
prèvia el nombre d’entitats participants o del marc temporal en què s’han d’executar les prestacions
objecte del contracte. En qualsevol cas, la decisió recaurà en l’àmbit de la potestat d’autoorganització de les Administracions públiques participants.
A continuació, en base a la descripció de cadascuna de les modalitats realitzada a l’apartat 4, s’assenyala en quins casos resulta convenient optar per un procediment o altre. A aquests efectes, no
s’ha pres en consideració aquelles modalitats que encara no s’han aplicat a Catalunya, exemple
dels sistemes dinàmics de contractació, o que no estan expressament contemplades en el TRLCSP
(modalitats 2 i 3 de les licitacions conjuntes al marge dels sistemes de racionalització tècnica de la
contractació), ja que presenten menor seguretat jurídica per les raons ja argumentades.

Centrals de compres
Com s’ha comentat, la funcionalitat de les centrals de compres o de contractació recau en la centralització de la contractació d’obres, serveis i subministraments de diversos poders adjudicadors en
serveis especialitzats de forma permanent, amb la finalitat de racionalitzar i ordenar l’adjudicació
dels contractes públics d’aquests. Es tracta d’instruments de col·laboració i d’assistència i cooperació
jurídica i tècnica que tenen per finalitat aconseguir més eficàcia en la contractació pública, facilitant i simplificant la gestió i reduint la despesa pública. Aquestes centrals impliquen l’assignació de
personal, recursos i la creació d’un servei especialitzat. En conseqüència, és recomanable optar per
aquest instrument quan hi hagi un compromís polític a llarg termini i certa estabilitat del projecte,
així com voluntat d’institucionalitzar els acords de compra conjunts per tal d’utilitzar-los de forma
recurrent i amb caràcter de permanència.

Acords marc
En canvi, si es vol realitzar una o diverses contractacions de caràcter esporàdic, es pot fer ús
de la tècnica dels acords marc amb un determinat subministrament o servei o qualsevol altra
de les tècniques previstes al marge dels sistemes de racionalització tècnica que s’han exposat
anteriorment.33
L’acord marc ha estat l’instrument més utilitzat en les contractacions públiques conjuntes a Catalunya i a l’Estat espanyol. S’ha utilitzat com a instrument bàsic per impulsar la contractació
conjunta per part d’entitats com l’Associació Catalana de Municipis a través del Consorci Català
pel Desenvolupament Local, el Consorci Localret o la Comissió Central de Subministraments de
la Generalitat de Catalunya. A través dels acords marc es poden homologar un o diversos proveïdors i, després, quan les entitats destinatàries tinguin necessitats concretes s’hi poden adherir
mitjançant la ratificació d’un conveni i la posterior contractació derivada. Es tracta de la millor
alternativa quan la licitació està oberta a un gran nombre i varietat d’entitats destinatàries, ja
que els permet adjudicar en el moment que ho considerin més oportú sempre que respectin les
condicions establertes a l’acord marc, el proveïdor o proveïdors homologats, i el termini general
preestablert, que en principi ha de ser inferior a quatre anys per evitar possibles casos de col·lusió
33. Com s’ha comentat, els sistemes dinàmics de contractació no s’han aplicat encara a Catalunya.
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que puguin afectar la competència. Tampoc no és obligatori establir un valor estimat de l’acord
marc, amb la qual cosa no es requereix la identificació de totes les entitats locals adherides de
forma prèvia i es poden produir noves adhesions durant la vigència de l’acord.34

Encàrrec a un òrgan de contractació perquè liciti i contracti
No obstant això, en certs casos pot resultar més adequat determinar a priori quines són les entitats destinatàries que participaran en la licitació i no deixar oberta la porta a la participació d’altres entitats, ja
sigui per la necessitat de limitar el nombre d’organismes o per la voluntat d’executar el contracte de forma immediata sense dilatar en el temps les successives contractacions derivades (per exemple, perquè
s’ha de justificar una subvenció, i els subministraments o serveis s’han d’executar en un període limitat).
En aquests casos, es recomana utilitzar la modalitat 1 de les licitacions articulades al marge dels
sistemes de racionalització tècnica de la contractació, segons s’ha descrit a l’apartat 4, mitjançant
l’atribució –per conveni, en el seu cas– de l’«encàrrec» a un òrgan de contractació perquè liciti i
contracti, de manera que es deriva un únic contracte adjudicat i formalitzat per un únic òrgan de
contractació. Com s’ha explicat, aquesta opció està prevista expressament en el TRLCSP i no planteja
cap dubte jurídic, a diferència de les altres modalitats (2 i 3) contemplades.
A través d’aquesta modalitat, l’entitat que lidera el procés tindrà un major control sobre l’import final de la licitació, el nombre d’entitats implicades i el període en què es portarà a terme la licitació,
i s’evitarà la successió de contractacions derivades en diferents escales temporals segons la voluntat
de cada entitat destinatària. En canvi, si es vol deixar llibertat perquè cada entitat destinatària contracti quan estimi convenient i deixar oberta la possibilitat d’adhesió a entitats del sector públic que
no estaven previstes inicialment, és preferible optar per l’instrument de l’acord marc.
Exemple:
La Diputació de Girona, en la licitació conjunta d’equips reductors-estabilitzadors de
flux, amb l’assessorament del CILMA, ha optat per fer ús d’aquesta opció mitjançant
la qual cada municipi encarrega la tramitació de la licitació conjunta a la Diputació de
Girona perquè aquesta liciti i contracti a través de l’aprovació d’un encàrrec de gestió
i un conveni entre ambdues institucions. La Diputació, en aquest cas, esdevé l’únic òrgan de contractació i adjudica la licitació a través d’un únic contracte amb l’empresa
adjudicatària. D’aquesta forma, es limita de forma prèvia el nombre d’entitats destinatàries participants i es té un major control del procés de licitació, assegurant l’objectiu
de garantir el compliment dels termes que s’estableixen a la subvenció (inclòs el període
de justificació) i evitant que es produeixi una demora en el procés. A més, en tractar-se
d’una experiència pilot amb cert grau d’incertesa sobre el seu resultat, es va voler limitar
la participació a un nombre relativament reduït d’ajuntaments, amb la finalitat de realitzar una prova pilot, avaluar-ne els resultats, i després obrir-ho en tot cas a més entitats
si es complien els objectius proposats.

34. Informe 5/2010 de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma d’Aragó adoptat en la seva
sessió de 14 d’abril de 2010.
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A causa dels actuals problemes de finançament dels municipis, la Diputació de Girona
va optar per licitar i finançar per si mateixa la redacció dels projectes executius de substitució de calderes de gasoil per biomassa. Aquest procediment, que no és estrictament
contractació pública conjunta ja que el cost inicial de l’actuació recau en una única entitat, s’ha basat en els següents passos:
> La Diputació licita a través d’un únic procediment i paga la redacció de cinc projectes executius previs als quatre municipis seleccionats.
> Els ajuntaments es comprometen a iniciar la licitació de les actuacions previstes
en els corresponents projectes executius amb la modalitat d’empresa de serveis
energètics, excepte quan es desprengui del mateix projecte la inviabilitat tècnica o
escassa rendibilitat econòmica d’aquests.35
Aquesta estratègia és exportable a d’altres contextos en què les entitats públiques tinguin problemes de finançament i sigui necessari desencallar una sèrie d’inversions clau.

5.5. Recopilació dels documents administratius i formalització de l’acord
Un cop detectades les necessitats i escollit el procediment i modalitat de contractació conjunta que
cal seguir, és fonamental recollir tota la documentació administrativa pertinent, que és la que atorgarà a l’òrgan que assumeixi la tramitació del procés la base legal per portar a terme la licitació.
Aquesta documentació pot constar de:
>		 Aprovació per part de l’entitat destinatària d’un encàrrec de gestió (en cas que ho requereixi el procediment que s’ha triat) a través del qual l’entitat que rebrà la prestació objecte
del contracte cedeix temporalment la competència al poder adjudicador i li encarrega la
gestió de la licitació agregada.36
>		 Aprovació de la disposició de despesa: l’òrgan de contractació que rep un «encàrrec» per
licitar i contractar, amb la finalitat de garantir els successius pagaments, haurà de sol·licitar
aquesta documentació de forma prèvia a les entitats adherides per tal de garantir la seva
disposició de crèdit suficient per realitzar els pagaments pertinents. Amb aquesta finalitat,
s’haurà de calcular quin pot ser el cost que assumirà cada entitat, el que pot implicar la realització de consultes amb proveïdors, cerca de catàlegs, etc. En el cas dels acords marc, en
canvi, aquesta documentació s’haurà de tramitar a través de les contractacions derivades
per part de cada entitat destinatària, ja que els acords marc no signifiquen la realització
immediata de despesa pública i no comporten l’emissió de cap tipus de document de gestió
pressupostària.

35. Per veure els detalls d’aquest procediment, vegeu el model de conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i els ajuntaments
implicats per a la redacció del projecte executiu previ al contracte de subministrament d’energia i servei de manteniment integral
de les instal·lacions de biomassa a l’Annex 2.
36. Vegeu model d’encàrrec de gestió que han utilitzat els municipis adherits a la licitació conjunta d’equips reductors-estabilitzadors
de flux a l’Annex 3.
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>		 Aprovació d’un conveni entre l’entitat que lidera el procés i cadascuna de les entitats
participants:37 aquest haurà d’estar signat per ambdues parts (entitat que lidera el procés i entitats destinatàries), i regularà els drets i obligacions de les diferents parts en les
diferents fases de la licitació conjunta, des de l’inici de la tramitació del procediment fins
a l’execució del contracte. Convé que sigui el més detallat possible, i l’objectiu principal
és assegurar-se de l’acceptació per part de totes les entitats involucrades dels termes de
la licitació.
Exemple de clàusules en cas d’«encàrrec» a un òrgan de contractació perquè liciti i contracti:
En base a aquest Conveni, l’aprovació i disposició de la despesa correspon a l’Ajuntament.
L’Ajuntament trametrà a la Diputació de Girona l’acord de l’òrgan de govern competent de compromís de despesa per import de _________ € corresponent a la compra
de ________ equips reductors-estabilitzadors de flux i la seva instal·lació, IVA inclòs, en
l’aplicació pressupostària del Pressupost 2013 amb el concepte corresponent al subministrament objecte d’aquesta contractació. Aquesta tramesa és un requisit previ essencial per iniciar el procediment de licitació dels equips reductors-estabilitzadors de flux per
a enllumenat públic i la seva instal·lació.
A través de la signatura d’aquest conveni, l’Ajuntament es compromet a:
- Assumir les condicions de l’objecte contractual tal com està definit en aquest conveni.
- Acceptar íntegrament les bases dels procediments i, especialment, dels plecs de
clàusules administratives particulars, així com de les valoracions efectuades, les
propostes d’adjudicació i la resta de decisions preses per la mesa.
- Acceptar la realització unificada de la tramitació del procediment fins a la seva
adjudicació i la posterior formalització del contracte.
- Assumir les resolucions d’adjudicació en tots els seus termes i condicions, i perfecció del contracte en aquests mateixos termes i condicions.
- Assumir les característiques i prestacions tècniques dels reguladors de flux tal com
estan especificades en l’Annex 1 d’aquest conveni, que seran incorporades en el
corresponent plec de clàusules tècniques.

És important remarcar que aquest procés es pot demorar, ja que el poder adjudicador no començarà
la licitació fins que disposi de tota la documentació necessària. En conseqüència, la demora d’una
sola entitat a l’hora de proporcionar aquesta documentació repercutirà en la demora de tot el procés en afectar la resta d’entitats implicades.38 A més, cada municipi té previstes diferents dates per a
37. Vegeu model de conveni que ha utilitzat la Diputació de Girona per a la licitació conjunta d’equips reductors-estabilitzadors de flux
a l’Annex 4.
38. Per aquesta raó, és recomanable utilitzar la tècnica dels acords marc en casos en què participin un gran nombre d’entitats. Amb
aquesta tècnica, el poder adjudicador pot iniciar la licitació i cada entitat destinatària anar aportant la documentació necessària
i tramitar la contractació derivada segons les seves necessitats concretes. Fent ús d’aquest instrument, la demora d’una entitat
només tindria efectes per a si mateixa. En canvi, en el cas de l’«encàrrec» a un òrgan de contractació perquè liciti i contracti, és
necessari que aquest rebi de forma prèvia a l’inici de la licitació tota la documentació per part de les entitats implicades.
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la celebració de juntes de govern, plens, etc., en els quals s’han d’aprovar els corresponents acords
o convenis i, com més elevat sigui el nombre de municipis, més es dilatarà el procés.
Per agilitzar i facilitar aquestes gestions, és recomanable que l’entitat que lidera el procés proporcioni tots els models administratius a la resta d’entitats (model d’encàrrec de gestió, model de conveni,
etc.) amb suficient antelació perquè siguin correctament complimentats i que sol·liciti la informació
de forma molt clara i precisa (és necessària l’aprovació per ple de l’encàrrec de gestió o és suficient
amb un decret d’alcaldia? El pressupost tipus que s’ha proposat per fer la disposició de despesa inclou IVA o no?). També haurà de realitzar un seguiment molt minuciós per assegurar-se que totes
les entitats implicades compleixen amb les tasques encomanades i els terminis proposats.
Com es pot observar, la gestió de tot aquest procediment és complexa i requereix d’almenys una
persona que impulsi i doni continuïtat a totes les gestions que s’han de realitzar:
> Elaborar els models de documents.
> Recordar a les entitats destinatàries les dates límit.
> Esbrinar quin pot ser el pressupost tipus de la licitació diferenciat per entitats adherides i
proposar un import per a la disposició de despesa en funció de les característiques i quantitat dels productes o serveis que ha de contractar cada entitat.
> Assegurar-se que els documents s’han completat de forma correcta.
> Fer de vincle entre les entitats adherides i serveis tècnics i jurídics de l’entitat que lidera el
procés, etc.

5.6. Recopilació de la informació tècnica
En aquesta fase, s’han de determinar les característiques tècniques concretes dels serveis o béns
objecte de la prestació que requereix cada entitat destinatària per després traslladar-les a la redacció del plec tècnic. En conseqüència, el nivell de comunicació intraorganitzativa entre l’òrgan adjudicador i les entitats destinatàries resulta clau, ja que, si aquesta no és fluida, es poden generar errors
a l’hora d’entregar els subministraments o realitzar els serveis per a cada entitat adherida.
També és necessari que hi hagi un nivell adequat de comunicació interorganitzativa entre els serveis
tècnics, serveis jurídics, intervenció, etc., per canalitzar totes les dades necessàries.
En qualsevol cas, es recomana sol·licitar la informació a través de quadres o formularis que no generin cap mena de dubte, interpretació o ambigüitat sobre les dades que s’han de subministrar.
Aquesta fase serà més fluida si en l’etapa de detecció de les necessitats els grups de productes o
serveis que s’escullen són el més homogenis possibles, evitant incompatibilitats i en la mesura del
possible especificitats tècniques molt diferenciades entre cadascun, ja que en cas contrari es pot
generar un excés d’informació molt difícil de gestionar.

35

GUIA PER A ENTITATS LOCALS

Exemple
En la compra d’equips reductors-estabilitzadors de flux, la Diputació de Girona va optar
per enviar un quadre que cada municipi havia de completar amb la següent informació:
Nom municipi:
Quadres
afectats

Localització
quadres
(carrer i/o
localització)

Potència
en kVA

Tensió d’entrada.
Si trifàsica
(3 x 400 V,
3 x 230 V, etc.)
o monofàsica
(230 V, 120 V,
etc.)

Muntat en
quadre existent
o en armari
exterior a
subministrar.

Mòdul opcional
de telegestió
(sí o no)

Quadre 1

C/ nou CTI

15

3 x 400 V

Armari exterior
a subministrar

Sí

Quadre 2
(...)

Elaboració: Nuri Palmada, CILMA (2013).

Exemple
Per recaptar la informació necessària per valorar la rendibilitat econòmica de la substitució de calderes de gasoil per biomassa en els diferents equipaments municipals, la
Diputació de Girona va demanar als ajuntaments que completessin les següents dades:
- Nom municipi
- Equipament
- Combustible actual
- Consum anual de combustible
- Calderes existents (nombre, potència i anys de vida de cadascuna)
- Estat de les calderes (possibilitat de mantenir una de les calderes existents)
- Estat de la sala de calderes existent (mides, compliment amb normativa relacionada, etc.)
- Instal·lació existent legalitzada (sí o no)
- Superfície total que cal calefactar
- Demanda tèrmica total
- Percentatge destinat a ACS (aigua calenta sanitària)
- Autonomia combustible desitjat
- Facilitat obra civil/sitja, especificacions.
Elaboració: Nuri Palmada, CILMA (2013).
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5.7. Procés de licitació
A partir de la recopilació de la informació tècnica i administrativa, l’òrgan adjudicador pot iniciar la
licitació seguint les diferents fases previstes en les lleis de contractació, segons s’estableix per a cada
tipus de procediment, i traslladar aquesta informació als corresponents informes, resolucions i plecs
de condicions.
De forma esquemàtica, es resumeixen a continuació les etapes previstes per a una tramitació ordinària tenint en compte que aquestes varien en funció del procediment (negociat amb o sense publicitat,
procediment obert, etc.), nivell de publicitat exigit, modalitat de compra conjunta que s’utilitzi, etc.:
>		 Acord d’inici de l’expedient de contractació.
>		 Aprovació dels plecs de clàusules administratives i tècniques (de forma prèvia a la seva
aprovació, convé que els esborranys circulin entre les entitats adherides per a possibles
comentaris, revisions, etc.).
>		 Informe dels serveis jurídics sobre els plecs de clàusules administratives particulars.
>		 Certificat d’existència de crèdit o document que legalment el substitueixi.39
>		 L’informe de fiscalització prèvia de la intervenció.
>		 Anunci de licitació.
>		 Presentació d’ofertes.
>		 Valoració de l’òrgan o mesa de contractació (en aquesta fase, es pot preveure la participació
a la mesa de contractació de representants de les entitats adherides o que aquestes valorin
les ofertes presentades per escrit).
>		 Notificació de requeriment.
>		 Presentació de la documentació justificativa (Seguretat Social, obligacions tributàries, etc.).
>		 Adjudicació i formalització del contracte: depenent del procés que s’ha triat, aquestes funcions poden recaure en els òrgans de contractació de cadascuna de les entitats destinatàries mitjançant la contractació derivada, cas de l’acord marc, o en l’òrgan de contractació
encarregat de la tramitació de la licitació, cas d’encàrrec a un òrgan de contractació perquè
liciti i contracti, i se’n deriva un únic contracte adjudicat i formalitzat per un únic òrgan de
contractació.

39. En aquest cas s’obtindrà a partir de la suma d’aprovacions de despesa de les diferents entitats destinatàries, sempre que no es
tracti d’un acord marc i que la disposició de despesa concreta es vinculi a través de les contractacions derivades posteriors.
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Exemple de clàusules d’acord marc:
Els contractes de subministrament d’energia elèctrica derivats de l’acord marc seran adjudicats per l’òrgan de contractació, sense prèvia licitació, d’acord amb les sol·licituds
formulades per les entitats locals destinatàries mitjançant la ratificació del corresponent
conveni signat entre el CCDL i l’ACM.
Cadascun dels contractes derivats de l’acord marc serà signat entre l’empresa adjudicatària i l’entitat local destinatària del subministrament.
Els contractes derivats de l’acord marc s’hauran de formalitzar en document administratiu en el termini de deu dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la notificació de
la seva adjudicació. El contractista podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura
pública, i aniran al seu càrrec les despeses corresponents.40
Exemple de clàusula en cas d’«encàrrec» a un òrgan de contractació perquè liciti i contracti:

El Consell Comarcal del Maresme adjudicarà el contracte a l’empresa o empreses proveïdores seleccionades i el signarà.
La facturació derivada d’aquesta compra agregada es durà a terme de forma segregada i dirigida als diferents municipis i organismes, com a titulars i responsables del
pagament.41

5.8. Execució del contracte
L’opció de contractació conjunta té unes implicacions molt determinants en la fase d’execució ja que
implica un augment de la complexitat pel que fa a l’entrega del subministrament o realització del
servei en múltiples entitats públiques, en un territori més ampli, amb un nombre més elevat d’interlocutors, etc.
En aquest àmbit, a manca de regulació vigent específica, pot servir de referència el que disposa la
Proposta de Directiva relativa a contractació pública,42 que estableix el règim de responsabilitat pel
que fa a la contractació conjunta, i que preveu que quan un sol poder adjudicador dirigeix els procediments de contractació en totes les seves fases, des de la publicació de la convocatòria de licitació
fins a la finalització de l’execució del contracte o els contractes subsegüents, aquest en serà l’únic
responsable; mentre que, quan els procediments de contractació i l’execució dels contractes subsegüents siguin dirigits per alguns dels poders adjudicadors participants, cadascun serà responsable de
les etapes de les quals s’ocupi.
40. Clàusules extretes del plec de clàusules administratives particulars que regulen l’acord marc del subministrament d’energia
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (2009). En aquest cas, l’adjudicació recau en l’òrgan de contractació,
però es podria donar el cas que recaigués en cadascuna de les entitats destinatàries del subministrament.
41. Clàusula extreta del conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Tordera per a la compra
agregada de gas natural.
42. Vegeu l’article 37 de la Proposta de Directiva del Parlament Europeu i del Consell, relativa a la contractació pública [COM(2011)
896 final].
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Aquesta qüestió també és determinant a l’hora d’escollir un procediment o un altre. En concret,
si s’opta per «encarregar» de forma prèvia a un òrgan de contractació perquè liciti i formalitzi el
contracte, aquest n’assumirà en principi tota la responsabilitat (sempre en funció de les clàusules
concretes que s’hagin establert en el conveni previ). Per tant, aquest òrgan haurà d’estar plenament
capacitat i disposat a dirigir i supervisar l’execució del contracte en l’àmbit geogràfic que correspongui (per exemple, en una pluralitat de municipis), i a establir una relació de confiança i un diàleg
permanent amb les entitats destinatàries, que són les que tenen el coneixement real sobre les necessitats concretes de subministrament en el seu territori.
En qualsevol cas, convé que aquests extrems quedin regulats de forma prèvia a l’inici de la licitació
a través de conveni o en el mateix plec de clàusules administratives, per tal que totes les parts tinguin ple coneixement de les seves responsabilitats.
Exemple de clàusules en cas d’«encàrrec» a un òrgan de contractació perquè liciti i contracti:

La Diputació de Girona vetllarà pel compliment dels termes contractuals –fiscalitzant les
tasques dels proveïdors– i realitzarà un seguiment del subministrament. També actuarà
com a interlocutor entre l’empresa o empreses proveïdores i els ajuntaments per a tots
els temes que siguin rellevants en la gestió del servei.
L’ajuntament designarà un coordinador que actuarà com a interlocutor amb la Diputació
de Girona i comunicarà a l’empresa o empreses proveïdores les seves necessitats, requeriments i consultes.
L’ajuntament comunicarà a la Diputació de Girona les incidències que es derivin del
desenvolupament de l’execució del contracte per al seu coneixement i als efectes de
constància administrativa per a una possible resolució.
El servei corresponent de la Diputació de Girona farà les tasques de seguiment i control
dels acords contractuals amb el proveïdor (validació de factures, compliment de compromisos, incidències, etc...).43

Un altre tema que haurà de quedar clarament especificat, atesa la pluralitat d’entitats participants,
és a qui correspon i com es realitzaran els pagaments corresponents.

43. Clàusules extretes del model de conveni que ha utilitzat la Diputació de Girona per a la licitació conjunta d’equips reductorsestabilitzadors de flux a l’Annex 4.
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Exemple de clàusula d’acord marc:
Les entitats locals destinatàries del subministrament seran les obligades a efectuar el pagament del preu que correspongui per l’esmentat subministrament, prèvia presentació
per part del contractista a aquesta entitat de la factura a nom de la mateixa entitat. En
tot cas, en el mateix contracte derivat s’establirà quin és l’òrgan competent per efectuar
el pagament del preu del contracte derivat, així com el termini per realitzar-lo.44
...
Les entitats destinatàries, tant dels processos d’agregació de la demanda tramitats pel
Consorci Localret com aquelles que hagin tramitat els seus propis procediments de contractació, són les obligades a efectuar el pagament del preu dels contractes derivats de
l’acord marc.
Els pagaments de les entitats adherides a favor dels prestadors de serveis tindran caràcter
de parcials, per la qual cosa s’haurà de presentar la factura amb periodicitat mensual.45

44. Exemple de com es preveu el pagament en un acord marc d’electricitat amb contractació derivada, clàusula extreta del Plec de
clàusules administratives i particulars que regulen l’acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (2009).
45. Clàusula extreta del Plec de clàusules administratives particulars que regula l’acord marc d’homologació de serveis de
telecomunicacions, amb destinació als ens locals associats al Consorci Localret.
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6. Bones pràctiques
El febrer de 2011 la Diputació Foral de Guipúscoa (DFG) va aprovar per Decret Foral
l’establiment d’una central de contractació per al territori històric de Guipúscoa. Des de
la seva posada en marxa, un total de 110 organismes públics guipuscoans s’han adherit
a la Central, sense que això impliqui l’obligació de participar en totes les contractacions
sinó que en cada expedient les Administracions interessades han d’adherir-s’hi específicament. Així, la primera licitació que s’ha realitzat través de la Central és el subministrament elèctric amb criteris ambientals. En el plec de condicions tècniques es va
determinar que el percentatge mínim de l’energia elèctrica subministrada durant el contracte que havia de procedir de fonts d’energies renovables havia de ser del 22,1 %, en
línia amb les directives d’energia d’Europa, valorant percentatges més alts en els criteris
d’adjudicació. A la licitació s’hi van adherir 87 entitats (inclosa la mateixa Diputació), les
quals van obtenir els següents resultats:
> Totes van passar a contractar electricitat procedent al 100 % de fonts renovables.
> La majoria va assolir estalvis econòmics (fins a un 6 % en alguns casos). En general, totes les entitats s’han beneficiat de la contractació centralitzada: totes
han obtingut millors preus dels que haguessin aconseguit de forma individual,
i algunes, sobretot aquelles amb menor volum de consum i despesa, han aconseguit considerables reduccions.
> En alguns casos, la despesa s’ha incrementat, i ha arribat a un +9 % en el cas
de la Diputació. No obstant això, no es considera un mal resultat, ja que l’increment de preus és inferior al que s’ha produït en el mercat (un 16 % entre gener
i octubre de 2012).
> A més, el canvi de subministrament per electricitat 100 % verda suposarà una
reducció estimada de l’emissió de 16.279 tones de CO2.
> S’evitarà la generació de 20,15 kg de residus radioactius d’alta activitat i 0,16 m3
de residus radioactius de baixa i mitjana activitat.
Font: Ihobe (2012), Compra y Contratación Pública Verde para el uso eficaz de los recursos naturales y económicos; www.
ihobe.net
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Gràcies a la licitació conjunta que ha dut a terme la Mancomunitat de Txorierri l’any
2012, sis municipis del País Basc –Sondika, Derio, Lezama, Zamudio, Larrabetzu i Loiu–
compten amb un servei comú de gestió integral de les seves instal·lacions d’enllumenat públic gestionat a través d’una empresa de serveis energètics. Així, l’empresa
adjudicatària s’ocupa de la gestió del subministrament elèctric, del control del consum
d’electricitat, del manteniment de les instal·lacions i de realitzar tot un seguit de millores per substituir o modificar les lluminàries perquè siguin energèticament més eficients. Aquest servei comú comptarà amb un sistema de control centralitzat de telegestió que supervisarà el consum de la factura elèctrica i permetrà mesurar el rendiment
de les instal·lacions. Els serveis que es van contractar es basen en la realització de
les següents prestacions obligatòries: gestió energètica, manteniment, garantia total,
obres de millora i renovació de les instal·lacions consumidores d’energia, inversions
en estalvi energètic i energies renovables i treballs complementaris. Es preveu que
aquest projecte generi per Txorierri un estalvi energètic del 56 %, que al seu torn revertirà en estalvi econòmic durant el període de 10 anys en què s’ha contractat aquest
servei de gestió integral de les instal·lacions d’enllumenat públic.
Font: Pàgina web de la Mancomunidad de Txorierri, http://www.e-txorierri.com.
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Vorarlberg és un dels estats més petits d’Àustria (2.601 km²). Compta amb quatre districtes polítics i 96 municipis que sumen al voltant de 375.000 habitants. La voluntat
d’aquestes municipalitats d’integrar criteris de desenvolupament sostenible en els seus
processos de compra i contractació, conjuntament amb el fet que els procediments d’adjudicació de contractes públics eren cada cop més complexos i la falta de recursos dels
municipis més petits per abordar aquests aspectes, van impulsar l’any 2002 la creació
d’un servei centralitzat i especialitzat en compres denominat Servei de Compra Ecològica-Oekoberschaffungs Service (OeBs). Des d’aleshores, els municipis deleguen en
aquest servei les operacions de compra pública, al qual s’ha dotat de les competències
necessàries per gestionar els contractes amb les empreses proveïdores.
En l’aspecte operatiu, l’oficina compta amb una estructura de dues persones que gestionen tot el procés de compra, des de la publicació dels plecs de condicions fins a la gestió
de la compra en si, la seva recepció i distribució. Els municipis que utilitzen aquest servei
de participació voluntària contribueixen al seu finançament de forma proporcional al
volum de compres que realitzen i al nombre d’habitants.
Els municipis accedeixen a un catàleg de productes que incorporen criteris d’eficiència
energètica i de respecte pel medi ambient a través d’Internet, on poden consultar els productes disponibles i els preus, i realitzar les seves comandes. Els productes se subministren
directament al municipi i posteriorment l’oficina els envia la factura corresponent.
La llista de productes disponibles a través d’aquest mitjà és molt variat: material i consumibles informàtics, material d’oficina, telefonia, mobiliari, elements d’enllumenat públic, productes de neteja, etc.
Aquest servei, a banda de realitzar les adquisicions, també organitza jornades de formació, grups d’intercanvi d’experiències i serveis de suport a aquelles activitats locals que
vulguin impulsar la compra sostenible en les seves organitzacions.
Fonts: www.ihobe.net; www.umweltverband.at; Ihobe (2012), Compra y Contratación Pública Verde para el uso eficaz de los
recursos naturales y económicos.

L’any 2011, la Comissió Central de Subministraments de Catalunya va adjudicar un total
de tres acords marc referents a subministrament d’energia elèctrica, agències de viatges
i serveis informàtics. La implementació d’aquest sistema de contractació centralitzada a
la Generalitat ha aconseguit una rebaixa mitjana dels preus de l’adjudicació del 18,3 %.
En total va dur a terme 330 adjudicacions per un valor de gairebé 110 milions d’euros,
entre les quals destaquen les relacionades amb l’acord marc de serveis informàtics (TIC)
–que va generar 81 adjudicacions derivades amb un import global de 24 milions d’euros– i el corresponent a energia elèctrica (26 milions d’euros), resultat de 37 adjudicacions derivades. En el cas de l’acord marc d’energia elèctrica, les empreses adjudicatàries
es van comprometre que un mínim d’un 15 % de l’energia elèctrica subministrada tindria
garantia d’origen d’energia renovable o de cogeneració d’alta eficiència.
Font: Memòries de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya i Autoritat Catalana de
la Competència, 2013.
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L’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a través del Consorci Català per al Desenvolupament Local (CCDL), l’any 2012 va adjudicar el subministrament d’electricitat per a
més de 500 ens locals de Catalunya amb un pressupost previst de 40 milions d’euros anuals. Aquesta és la segona compra agregada d’electricitat que porta a terme l’ACM amb
l’objectiu d’oferir un estalvi per als ens locals associats i facilitar l’elaboració dels procediments administratius. El nou contracte d’electricitat, que es va licitar per primera vegada
per subhasta electrònica el passat 14 de gener, té una vigència d’un any prorrogable fins
a tres anys. Segons dades de l’ACM, en la primera compra agregada de subministrament
elèctric hi van participar 429 ajuntaments catalans i es va assolir un estalvi d’aproximadament entre el 10 i el 30 % de la facturació. Per exemple, durant el 2011, un municipi de
5.000 habitants com Gironella va estalviar 13.000 euros en la seva despesa de llum, fet que
suposa un 13,60 % menys de despesa; en el cas de Riudecanyes, de 1.000 habitants, va
significar un estalvi de 20.000 euros, cosa que suposa un 25 % menys de despesa.
Després d’haver licitat el subministrament elèctric per als ens locals i dels resultats positius
que s’han aconseguit, l’ACM i el Consorci Català per al Desenvolupament Local (CCDL) van
iniciar el 2013 els procediments de licitació per agregar la compra i lloguer de vehicles
municipals a través de l’adhesió a un acord marc. Els motius principals per prendre aquesta decisió van ser observar la disparitat de preus amb què l’Administració local comprava
els vehicles, així com també les diferències de les prescripcions tècniques, la dificultat de
redactar, per part dels ajuntaments petits i mitjans, plecs administratius amb garanties
perquè les empreses es presentin a les licitacions, o fins i tot, garantir la mateixa concurrència i competència per aconseguir les millors condicions. Amb aquest objectiu, de forma
prèvia es va enviar una enquesta entre els ens locals, en la qual, entre altres prioritats,
es va detectar l’interès i oportunitat per aquest grup de productes. Seat (Motorsol SA) i
Nissan (Nissan Iberia SA) han estat les dues empreses que han guanyat en diferents lots
de compra per subministrar vehicles per als serveis generals. Com a innovació destacada,
s’han introduït vehicles híbrids, elèctrics petits i elèctrics grans, destinats als serveis generals i s’han valorat els criteris energètics (A-B-C) dels vehicles segons la classificació d’IDAE.
Font: Butlletí núm. 340 de l’Associació Catalana de Municipis, maig de 2013; www.acm.cat.
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El Servei de Millora a la Gestió Pública Local (SMGP) del Consell Comarcal del Maresme
es va crear el 2006, i és el responsable d´assessorar, dissenyar i implementar metodologies i eines de gestió que ajudin els municipis del Maresme en la modernització dels
seus procediments de treball per tal de disposar de serveis públics més eficients, àgils i
de qualitat que satisfacin les expectatives dels ciutadans/es.
Entre els seus àmbits de treball, destaca el de compra agregada, que té com a objectius:
1. Reduir la despesa dels ajuntaments mitjançant la coordinació de sistemes de
compra agregada de serveis i subministraments d’ús comú.
2. Simplificar la gestió de la compra de serveis i subministraments als ajuntaments
mitjançant la coordinació d’un únic expedient de contractació.
3. Aconseguir millores en les condicions contractuals dels serveis agregats.
4. Garantir la qualitat i la millora contínua dels serveis incorporats en la compra
agregada mitjançant el control, seguiment i gestió d’incidències de les empreses contractades a tal efecte.
Aquest servei ha dut a terme licitacions en subministrament elèctric, el paper, el material d’oficina i material informàtic no inventariable i les telecomunicacions (telefonia
fixa i mòbil i ADSL).
• 		

En el cas de les telecomunicacions, el Consell Comarcal contracta amb aquest
sistema els serveis de telefonia fixa, telefonia mòbil i Internet de 28 ajuntaments i del mateix CCM. La suma de la demanda ha permès obtenir un 60 %
d’estalvi de mitjana en el cost del telèfon fix i en el mòbil i un 40 % en Internet.

Font: pàgina web del Consell Comarcal del Maresme, www.ccmaresme.cat/area.php?id=108.
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Annex 1. Aspectes clau en
contractes de serveis energètics
1.1. QUÈ ÉS UN SERVEI ENERGÈTIC?
Tots els sectors consumidors d’energia estan immersos en un procés de recerca de solucions per millorar el seu comportament energètic, per la qual cosa dissenyen programes de millora de les seves
instal·lacions, i situen el vector energia en qualsevol plantejament estratègic.
No obstant això, aquests plans de millora presenten barreres per a la seva implantació, de les quals
destaquen dos aspectes:
> Impliquen inversions, que en alguns casos poden arribar a ser significatives
> La incertesa respecte als estalvis aconseguits
Els serveis energètics apareixen en el mercat com a mecanisme per garantir que s’aconsegueixin
els objectius d’estalvi energètic que plantegen els projectes de millora energètica. Aporten un servei basat en resultats, ofereixen una garantia d’estalvi i plantegen un nou model de gestió que pot
permetre salvar aquestes dues barreres.

Figura 1.1. Aportació de les ESE per salvar barreres del sector d’eficiència energètica. Font: EoEnergia.
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Un servei energètic no té una definició concreta, i la tendència europea s’orienta a no concretar
l’abast d’aquest mecanisme. No obstant això, totes les normatives fixen tres conceptes bàsics que
determinen què pot considerar-se servei energètic:

Externalització
de prestacions
energètiques

L’objectiu del servei
ha de ser l’estalvi
energètic (no només
econòmic)

L’empresa que ofereix el
servei energètic assumeix un
risc econòmic en deixar la
seva retribució parcialment o
totalment lligada a l’obtenció
dels estalvis que es defineixin

El nou model de negoci es basa a oferir unes garanties d’estalvi, fet diferenciador respecte als models empresarials clàssics. És per això que els diferents agents implicats, amb independència de la
seva línia de negoci i del seu sector, estan en un procés de canvi i evolució cap al nou model.
No existeix un model únic d’ESE, ni pel que fa a negoci ni pel que fa a l’abast del servei a oferir. És
el mateix teixit empresarial el que definirà aquest procés de canvi a través de la redefinició de les
seves línies de negoci, de la creació de nous models empresarials, d’aliances estratègiques i de la
reorientació de l’abast dels seus productes i serveis.
Les prestacions que habitualment inclouen les ESE són:

Figura 1.2. Principals prestacions ofertes per les ESE. Font: EoEnergia.
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1.2. MODALITATS DE CONTRACTE
La modalitat de contracte es definirà en funció de les prestacions del projecte, la tipologia de finançament i l’objectiu que es fixin client i ESE.
En aquest sentit, en general, existeixen quatre tipologies de contracte definides específicament per
projectes de serveis energètics, així com la possibilitat d’establir un contracte bilateral.

Figura 1.3. Tipologies de contracte. Font: EoEnergia.

Contracte de rendiment energètic – Energy Performance Contracting (EPC)
L’ESE garanteix el retorn de la inversió (parcialment o totalment) de les millores energètiques a partir
d’uns estalvis garantits. És un model orientat a reduir els costos operatius totals de les instal·lacions,
i a obtenir un romanent per invertir en altres partides pressupostàries. Es basa en els futurs estalvis
garantits per fer front a la inversió inicial.
L’ESE garanteix uns estalvis d’energia i, per tant, econòmics, que s’utilitzaran per amortitzar les inversions dels equips necessaris per aconseguir els estalvis. L’ESE assumeix la instal·lació dels nous
equips i l’operació i manteniment de la instal·lació al llarg del període de contracte (o en prescriu les
actuacions a desenvolupar).
Avantatges per al contractant:
> Risc reduït, ja que és l’ESE la que assumeix el risc de no arribar als estalvis garantits.
> L’ESE proveeix tots els serveis necessaris à el client no ha de cobrir tots els perfils professionals especialitzats.
> Els estalvis solen ser superiors, a diferència de quan el client implanta les solucions en format «claus en mà» i es fa càrrec ell de l’explotació.
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> Elimina el problema de la priorització d’inversions.
> Augmenta el valor de les instal·lacions, impulsa l’eficiència i la modernització de les instal·
lacions i millora les competències del servei de manteniment.

Contracte Subministrament Energètic – Energy Supply Contracting (ESC)
Model basat en el subministrament eficient d’energia útil com la calor, el vapor o l’aire comprimit. El
contracte s’estableix d’acord amb un preu per unitat consumida d’energia útil (€/MWhcal, €/MWhfrig...).
Normalment inclou la compra de combustibles i és comparable a contractes de subministrament de
xarxes de calor o de cogeneració.
L’abast es limita a la part de subministrament d’energia de l’edifici, per exemple, la sala de calderes.
També es pot aplicar al subministrament d’energia des de fonts renovables, per exemple, la solar.
Aquest model no inclou la inversió de noves instal·lacions. El valor afegit de l’ESE se centra en la gestió tècnica de les instal·lacions i la gestió d’aprovisionament d’energies finals.

Model de les 5Ps
Model base per al Model de Contracte de Serveis Energètics d’Edificis de les Administracions Públiques, publicat per l’IDAE. El contracte es basa en cinc prestacions, tot i que no cal que s’incloguin
totes cinc en cada projecte. Això sí, convé recordar que un servei energètic té com a objectiu l’estalvi
energètic.
En aquest model, el contracte i la facturació de l’ESE per a les quatre primeres prestacions (P1-P4)
no està subjecte als estalvis aconseguits, ja que és el client qui estableix les inversions que s’han de
realitzar. Es paguen amb una quota anual fixada.
> P1: subministrament o gestió del subministrament energètic.
> P2: manteniment.
> P3: garantia total, reparació amb substitució dels elements dels equips.
> P4: obres de millora i renovació de les instal·lacions consumidores d’energia. Obres de millora i nous equips requerits pel client. L’ESE repercuteix la inversió al client mitjançant una
facturació fixa anual, subjecta a la modificació dels tipus d’interès.
El pagament de la quota es pot fer com a terme fix (tarifa plana mensual) o a partir d’un
comptador. En el primer cas, la quota que paga el client es calcula sobre uns costos energètics actuals menys un percentatge d’estalvi (5-10 % aproximadament), o també es pot
definir per metre quadrat d’espai condicionat.
Així, al client se li garanteix un estalvi immediat relatiu al seu cost energètic actual. Com
més eficientment l’ESE pugui proporcionar els diferents serveis i ho pugui fer amb un cost
més baix, més grans seran els beneficis que obtindrà. Això, per tant, incentiva a treballar
d’una manera eficient.
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> P5 (addicional): inversions en estalvi energètic i energies renovables. Incorporació en el
contracte d’equips i instal·lacions que seran estudiades, proposades, executades i finançades per l’ESE mitjançant els estalvis o venda d’energia renovables aconseguits dins del
període de contracte.
Aquests contractes sovint són llargs, i les ESE proporcionen tot el manteniment associat i
explotació durant el contracte. Aquests són molt comuns quan el client vol externalitzar les
instal·lacions i les seves inversions.

Contracte col·laboració público-privada
Adjudicació mitjançant diàleg competitiu: és la modalitat escollida per l’IDAE per contractar els projectes del Plan 330-AGE i Plan 2000ESE.
Els contractes de col·laboració entre el sector públic i el sector privat hauran d’incloure, a part de les
clàusules genèriques de tot contracte del sector públic, les següents:
> Identificació de les prestacions principals que constitueixen el seu objecte, que condicionaran el règim substantiu aplicable al contracte.
> Condicions de repartiment de riscos entre l’Administració i el prestador del servei, desglossant i precisant la imputació dels riscos derivats de la variació dels costos de les prestacions
i la imputació dels riscos de disponibilitat i de demanda de les esmentades prestacions.
> Objectius de rendiment assignats al prestador del servei, particularment pel que fa a la
qualitat de les prestacions dels serveis, la qualitat de les obres i subministraments i les condicions en què són posades a disposició de l’Administració.
> Remuneració del prestador del servei, desglossant les bases i criteris per al càlcul dels costos d’inversió, de funcionament i de finançament i, en el seu cas, dels ingressos que el
prestador de serveis pugui obtenir de l’explotació de les obres o equips en cas que sigui
autoritzada i compatible amb la cobertura de les necessitats de l’Administració.
> Causes i procediments per determinar les variacions de la remuneració al llarg del període
d’execució del contracte.
> Fórmules de pagament i, particularment, condicions en les quals, en cada venciment o en
determinat termini, la quantitat dels pagaments pendents de satisfer per l’Administració i
els imports que el contractista ha d’abonar a aquesta com a conseqüència de penalitats o
sancions poden ser objecte de compensació.
> Fórmules amb les quals l’Administració pugui controlar l’execució del contracte, especialment respecte als objectius de rendiment, així com les condicions en què es pot produir la
subcontractació.
> Sancions i penalitats aplicables en cas d’incompliment de les obligacions del contracte.
> Condicions en què pot procedir-se per acord o, a manca d’aquest, per una decisió unilateral de
l’Administració, a la modificació de determinats aspectes del contracte o a la seva resolució, particularment en possibles situacions de variació de les necessitats de l’Administració, d’innovacions
tecnològiques o de modificació de les condicions de finançament obtingudes pel contractista.
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> Control que es reserva l’Administració sobre la cessió total o parcial del contracte.
> Destinació de les obres i equipaments objecte del contracte a la seva finalització.
> Garanties que el contractista associa al compliment de les seves obligacions.
> Referència a les condicions generals i, quan sigui procedent, als especials que siguin pertinents en funció de la naturalesa de les prestacions principals, que la llei estableix respecte
a les prerrogatives a l’Administració i a l’execució, modificació i extinció dels contractes.

1.3. AVANTATGES DE LA CONTRACTACIÓ CONJUNTA EN EL MODEL
D’EMPRESA DE SERVEI ENERGÈTIC (ESE)
Considerant que la filosofia que persegueix un servei energètic és que el projecte s’ha d’autofinançar amb els estalvis que genera, la viabilitat d’un projecte està determinada per la relació de tres
conceptes:
> Consum energètic.
> Inversió necessària per millorar energèticament les instal·lacions.
> Potencial d’estalvi d’aquestes millores.

Figura 1.4. Factors que garanteixen la viabilitat d’un projecte de serveis energètics. Font: EoEnergia.

Això vol dir que no tots els projectes són idonis per ser implantats sota el format de servei energètic, tot i que es pugui extrapolar la filosofia de garanties d’estalvi a d’altres tipologies de contracte de
claus en mà o d’explotació d’instal·lacions.
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És per això que la contractació conjunta d’un contracte de serveis energètics, agregant diferents
dependències tant d’un mateix municipi com de diferents municipis, pot millorar la viabilitat del
projecte i, per tant, l’interès de les ESE a oferir aquesta tipologia de mecanisme.
La contractació conjunta permet:
Agregació de consums i d’estalvis
Per poder amortitzar les inversions de millora energètica a partir dels estalvis, cal que:
> El consum energètic que s’ha de reduir sigui prou gran com perquè qualsevol
estalvi energètic tingui un pes relatiu respecte a la inversió a realitzar.
> El potencial d’estalvi de les instal·lacions sigui prou interessant per compensar
les inversions.
És per aquesta raó que l’agregació de consums energètics pot permetre ampliar la quantitat d’energia a estalviar en el projecte de serveis energètics i fer viable el mecanisme.
Per exemple:
> Millora dels enllumenats públics de tres municipis propers, fent que el conjunt
de consum elèctric dels tres municipis sigui suficient per compensar les inversions de millora. En aquest cas, habitualment, el manteniment dels tres municipis
també corre a càrrec de l’ESE, tot i que aquesta prestació es cobra a partir d’una
quota fixa.
> Els poliesportius de tres municipis propers, fent que el consum energètic sigui
superior i compensi les inversions a realitzar.
Aprofitament de sinergies entre demandes energètiques
La definició d’un projecte de serveis energètics té per objectiu l’obtenció d’estalvi
energètic i, per tant, de definir la millor solució per aconseguir el màxim d’estalvi.
Existeixen tecnologies que són viables, o que tenen millors rendiments, amb unes
demandes energètiques determinades.
Per exemple:
> Incorporació d’una caldera de biomassa per donar suport no només als vestuaris de l’escola sinó també al poliesportiu, de manera que es compensin les hores
de funcionament i que la instal·lació pugui funcionar durant un període més
llarg, amb la qual cosa es generin més estalvis.
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Compensació de viabilitats dels projectes d’implantació
La contractació conjunta permet incorporar dependències amb diferents potencials
d’estalvi i amb necessitats d’inversió també diferenciades en un sol projecte.
D’aquesta manera l’ESE veu compensada la baixa viabilitat dels projectes d’alguna de les
dependències amb la bona viabilitat d’altres.
En considerar una compra conjunta cal tenir en compte que s’han d’incorporar dependències que necessitin poca inversió per poder compensar les que necessiten una gran inversió.
Incloure el manteniment sota format quota pot compensar també els costos de les ESE.
Per exemple:
> Contractació conjunta de la millora dels sistemes de calefacció i del seu manteniment en les escoles de cinc municipis propers. Les escoles tindran necessitats d’inversió diferents i l’ESE podria compensar una escola, per exemple, amb una caldera
instal·lada fa poc temps, i que, per tant, ja és eficient, amb una altra escola que té
un sistema de calefacció obsolet. Per tant, es podria aconseguir que projectes que
a priori no serien viables sota aquest mecanisme puguin incloure’s dins de blocs de
contractació amb altres establiments que tenen més potencial d’estalvi.
Figura 1.5. Avantatges de la contractació conjunta de serveis energètics. Font: EoEnergia.
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1.4. ESTRUCTURA BÀSICA D’UN CONTRACTE DE SERVEIS ENERGÈTICS
Un servei energètic és un compromís contractual entre empresa i client que es basa en garanties
d’estalvis a complir mitjançant la implantació de mesures de millora energètica. Aquestes garanties
d’estalvi són les que donen sentit a aquesta nova modalitat de servei i les que impliquen una revisió
dels models de contracte actuals.
A part d’introduir les garanties d’estalvi pròpiament dites, cal introduir també tots aquells aspectes clau que comporten el nou mecanisme pel que fa a disseny, explotació i seguiment, així com
aquells aspectes sota els quals es garantiran els estalvis.
Existeixen models de contracte que s’han definit especialment per a la contractació de serveis
energètics, que s’han presentat en l’apartat 1.2 d’aquest annex.
No obstant això, la filosofia bàsica de cadascun d’aquests és afegir a l’estructura bàsica d’un contracte de serveis els conceptes clau d’aquest nou mecanisme.

Figura 1.6. Estructura bàsica d’un contracte de serveis energètics. Font: EoEnergia.

Sobre l’estructura bàsica, cal introduir les següents clàusules:
> Estat de referència de les dependències del client.
> Garanties d’estalvi.
> Verificació dels estalvis.
> Altres aspectes clau per garantir l’assoliment de les garanties.
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1.5. ASPECTES CLAU DE LA CONTRACTACIÓ
Un contracte de serveis energètics permet a l’usuari transferir una sèrie de riscos al prestador de
servei (ESE). Riscos de planificació, econòmics, d’estalvis i tècnics.
Però existeixen altres riscos externs com ara canvis meteorològics, canvis de preus (energia, equips,
taxes mediambientals o de valor afegit...), marc legal, canvis en l’ús de les dependències objecte del
contracte... que poden afectar els estalvis energètics a assolir i també la viabilitat del projecte.
És per això que el contracte ha d’indicar els riscos que s’assumeixen, quantificant, sempre que sigui
possible, els seus efectes sobre l’establert en el contracte i acordant amb el client les implicacions
de possibles desviacions.
Els principals aspectes clau que cal incloure en un contracte de serveis energètics són:

Figura 1.7. Aspectes clau d’un contracte de serveis energètics. Font: EoEnergia.

Prestacions incloses
Un servei energètic es basa en garanties d’estalvis, però pot contenir altres prestacions que no estiguin associades a les garanties esmentades. Per exemple, una empresa de serveis energètics pot
basar el seu servei en el manteniment preventiu d’unes instal·lacions, associat a un estalvi energètic,
però, a part, també pot oferir el manteniment normatiu (revisions obligatòries per normativa), que
no té un estalvi energètic associat.
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Es recomana una anàlisi rigorosa de viabilitat a l’hora d’introduir prestacions que no tenen garanties
d’estalvi associat dins de l’amortització a partir d’estalvis, atès que pot fer que el període de contractació sigui molt elevat o fins i tot fer inviable el projecte. Per tant, en principi, les prestacions no
associades a garantia d’estalvi haurien de ser abonades pel client en forma de quota.
En el contracte cal indicar:
> Serveis i inversions amb garantia d’estalvis energètics associats
> Serveis i inversions sense garantia d’estalvis energètics associats
> Punts de servei
> Condicions de servei, d’operativa i de manteniment

Exemples clàusules tipus:
>		

La «substitució de lluminàries» es durà a terme durant els primers sis mesos de
contracte en els punts de llum i segons la planificació indicada a l’annex X.
La prestació inclou la compra de la lluminària amb les característiques tècniques
indicades en l’annex X, la desinstal·lació de la lluminària anterior i la instal·lació
de la nova lluminària en els punts de llum inclosos, així com la posada en marxa.
La prestació no inclou cap actuació en les làmpades ni fanals.
Els estalvis energètics associats a aquesta actuació són del XXX kWh/punt de
llum, i es verificaran d’acord amb la metodologia descrita en l’annex XX.
El cost de la prestació és el descrit en la clàusula XX.

> El «manteniment preventiu de la caldera d’aigua calenta» inclou el desplaçament

d’un equip de dues persones acreditades per l’empresa XXX a les instal·lacions
de l’escola XXX durant la primera setmana de cada trimestre. La data exacta de
la visita s’acordarà amb la direcció de l’escola amb un màxim de X dies d’antelació. La visita de manteniment preventiu tindrà una durada de X h i inclourà les
següents actuacions:
•
•
•

A
B
...

L’estalvi energètic associat a les actuacions de manteniment preventiu és de
XXX kWh/litre d’aigua calenta consumit, i es verificarà d’acord amb la metodologia descrita en l’annex XX.
El cost de la prestació és el descrit en la clàusula XX.
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Garanties d’estalvi
La contractació d’un servei energètic és la contractació d’una garantia d’estalvi. Però els estalvis
atribuïbles a una millora energètica no poden calcular-se simplement com la diferència de consum
energètic en el període anterior i posterior a la implantació de la millora. S’han de considerar altres
factors que afecten el consum en cadascun dels períodes (per exemple, les hores de funcionament,
la temperatura que ha fet...). És a dir, el principi bàsic d’avaluació dels estalvis ha de ser:
Estalvis energètics = (energia consumida en el període de referència)
– (energia consumida després de la implantació de la mesura de millora)
± ajustos per calibrar tots dos períodes i equiparar les condicions de funcionament
És per això que apareix la necessitat d’establir metodologies a través de les quals puguin
avaluar-se els estalvis durant el període de garantia, de manera que les parts implicades en el contracte puguin quantificar i verificar de manera definida, disciplinada, rigorosa i transparent l’estalvi
d’energia, així com establir les condicions sota les quals es garanteixen els estalvis mantenint la
viabilitat del projecte.
Les metodologies esmentades són conegudes com a protocols de mesura i verificació (M&V).
En el contracte s’ha d’incloure el pla de M&V d’estalvis, que contindrà la informació necessària per
poder comparar els períodes pre i post d’aplicació de les millores. Per tant, s’hauran d’identificar,
quantificar i comptabilitzar les variacions en el consum provocades per factors externs (per exemple, hores d’obertura) dins dels canvis introduïts per la implantació de la millora energètica.
Aquestes metodologies són la base del contracte de serveis energètics, i en regiran tant el
funcionament com el règim de penalitzacions, modificació i extinció del contracte.

Figura 1.8. Continguts d’un pla de M&V previ a la negociació del contracte. Garanties de contracte. Font: EoEnergia.
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Actualment existeixen protocols internacionalment acceptats que permeten definir una metodologia adaptada a les necessitats de cada projecte millorant la gestió dels riscos del projecte.
Exemple: com s’inclourien en el contracte els estalvis d’un canvi de caldera de calefacció
d’una escola?
No es poden establir els estalvis només a partir de la diferència entre el consum en calefacció entre períodes ja que, per exemple, les temperatures que faci a l’hivern i les hores
d’obertura d’una escola no tenen per què ser iguals durant el període de contractació. Cal
definir, doncs, indicadors que siguin útils durant tot el període de garanties, és a dir, que
permetin comparar resultats entre diferents anys.
Amb aquest objectiu, durant la fase d’anàlisi, prèvia al contracte, s’identificaran les variables que afecten la comparativa de consums. En aquest cas, per exemple, la temperatura
diària durant el període d’hivern i les hores d’obertura del centre durant el mateix període.
Com es defineix l’efecte de la temperatura diària sobre el consum?
Durant el període d’anàlisi, es mesurarà el consum de calefacció i la temperatura de cada
dia. Amb totes les dades obtingudes, s’obtindrà una correlació d’aquestes lectures en forma d’equació que relacionarà el consum de calefacció respecte, en aquest cas, de la temperatura diària de l’hivern.
Per exemple, s’obtindrà que el consum de calefacció de l’escola és de X kWhcal (kWhcal =
∑kWhcal(diari)) i que el consum de calefacció diari té una relació amb la temperatura diària
segons la següent equació: kWhcal(diari) = x * ºC + y. Aquestes expressions expliquen la
línia de referència del projecte, és a dir, com està consumint l’escola abans d’implantar cap
mesura de millora, no només en valor absolut, sinó també com varia la funció respecte a
la temperatura de cada dia.
Qualsevol estalvi durant el període de garantia s’avaluarà respecte a aquest valor i sota
aquesta equació.
Com es poden comparar els consums entre anys?
En cada període d’avaluació d’estalvis durant el període de contractació, es farà la lectura
del consum de calefacció i de les temperatures diàries (es poden obtenir de l’estació meteorològica més pròxima).
Estalvis de cada període =
+ consum que hauria tingut si en el període de referència hagués fet la temperatura
d’aquest període (és a dir, amb l’equació que s’ha definit prèviament, s’introdueixen
les temperatures del període a avaluar i s’obté el consum que s’hauria tingut l’any de
referència en les condicions actuals)
- el consum de calefacció mesurat durant el període per al qual volem avaluar els estalvis
Amb les hores d’obertura s’hauria d’aplicar el mateix procediment i obtenir les equacions
pertinents.
Com s’introdueix en el contracte?
En l’apartat de Clàusules de garanties
El canvi de caldera de calefacció té un estalvi associat de X KWh/ºC respecte al consum de referència definit en l’annex XX.
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L’estalvi s’avaluarà anualment, cada 1 de juny (p. ex.), amb les dades recopilades durant
tot el període d’obertura de la calefacció corresponents al curs escolar en curs.
L’estalvi energètic i el corresponent estalvi econòmic s’avaluaran d’acord amb la metodologia descrita en l’annex XX.
L’empresa XXXX només es farà càrrec dels consums de calefacció durant el període
d’octubre a maig (p. ex.), i no es responsabilitzarà de possibles engegades innecessàries de la calefacció per part de l’escola durant altres períodes.
A l’annex XX
El consum en calefacció de referència de l’escola XXX és de XX kWh, i es caracteritza
per l’equació kWhcal = X * ºC + Y. Els estalvis energètics durant el període de contractació s’establiran a partir d’aquesta equació, comparant les lectures del comptador
durant el període a avaluar amb el consum que s’hauria tingut considerant les temperatures del període d’avaluació:
Estalvi energètic =
+ consum que hauria tingut si el període de referència hagués fet la temperatura del període que s’avalua
- el consum de calefacció mesurat durant el període per al qual volem avaluar els estalvis
El comptador de consum de calefacció instal·lat per l’empresa XXXX obtindrà una lectura en continu del consum energètic durant tot el període. L’empresa XXXX es farà
càrrec de la implantació i del correcte manteniment del comptador.
Les temperatures diàries s’obtindran de les dades publicades per l’estació meteorològica de XXX.
L’estalvi econòmic associat s’obtindrà considerant el preu de l’energia de la factura del
mes de juny (p. ex.) de l’any en curs.
Estalvi econòmic = estalvi energètic * preu energia
Cal indicar també el període de garantia de cada indicador. En aquest cas, es pot tenir un període de
contractació superior al període de garantia d’estalvis. En molts casos, el període de garantia d’estalvis està lligat al període de garantia del fabricant. Durant la resta del període de contractació, el pla
de M&V pot servir per avaluar els estalvis i repartir-los entre els agents implicats.
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Costos del projecte
El cost del projecte s’ha de poder recuperar amb els estalvis energètics generats. S’ha de ser conscient de la diferència entre inversió de millora necessària i sobrecost de les millores energètiques.
És a dir, cal diferenciar aquelles prestacions que s’inclouen dins del pressupost a recuperar amb els
estalvis, ja que si s’inclouen moltes prestacions sense estalvi energètic o amb un estalvi baix no es
podran compensar mai amb els estalvis.
En el contracte s’han de definir els costos del projecte indicant quins seran assumits pel client i quins
es recuperaran mitjançant els estalvis. Per tant, cal incloure clàusules que especifiquin:
> Despeses que es recuperaran amb els estalvis energètics que es generin
> Despeses que el client assumirà
> Reposició d’equips que han completat el cicle de vida útil
> Reposició d’equips fora de garantia de fabricant

Exemples clàusules tipus:
> El cost de la prestació de «substitució de lluminàries» és de XXXX €, i serà assumit
per l’empresa XXX.
Aquest cost inclou l’abast de la prestació descrit a la clàusula XXX.
El cost de la prestació es recuperarà amb els estalvis energètics associats a la prestació, descrits en l’annex XX, durant el període de contractació.
Els estalvis associats a aquesta prestació es verificaran anualment, durant els primers
deu dies de gener (p. ex.), d’acord amb la metodologia descrita en l’annex XX.
> El cost del «manteniment preventiu de la caldera d’aigua calenta» és de XXXX €.
Aquest cost inclou l’abast de la prestació descrit a la clàusula XXX.
Aquest cost serà pagat per part de l’ajuntament XXX en forma de quota mensual a
l’empresa XXX. La quota mensual serà de XXXX €/mes i s’indexarà anualment, a 1
de gener (p. ex.), un X %.
Durant els primers deu dies de gener (p. ex.), es verificaran els estalvis garantits
per l’empresa XXXX, definits en la clàusula XX, utilitzant la metodologia de verificació descrita en l’annex XX.
En cas de no assolir els estalvis garantits, la primera quota de l’any en curs es veurà
afectada d’acord amb els següents criteris:
• Si els estalvis energètics del període són iguals als estalvis garantits à la quota
del primer mes de l’any en curs és la quota mensual definida en aquesta clàusula
• Si els estalvis energètics del període són entre un X % i un Y % inferiors als
garantits à la quota del primer mes de l’any en curs serà un XX % inferior a
la quota mensual definida en aquesta clàusula
• Si els estalvis energètics del període són entre un Y % i un Z % inferiors als
garantits à la quota del primer mes de l’any en curs serà un XXX % inferior a
la quota mensual definida en aquesta clàusula
• Si els estalvis energètics del període són inferiors a Z %, l’empresa XXX no
cobrarà cap quota el primer mes de l’any en curs
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Finançament del projecte
El contracte indicarà com es finançarà el projecte:
> Tercera part (third party), contractada per part del client
> Tercera part (third party), contractada per part de l’ESE
> Finançament per part del client amb recursos propis
> Finançament mixt, client i ESE
En qualsevol dels casos, cal incloure les condicions de finançament que s’utilitzaran, i matisar a partir
del pla de M&V descrit el possible règim de penalitzacions i clàusules de modificació i extinció del
projecte associades a la fórmula de finançament escollida.
Així mateix, cal definir clàusules que especifiquin quina part dels estalvis energètics anirà a cobrir
el cost del projecte, és a dir, quina part dels estalvis ajudarà a finançar els costos definits.
En aquest sentit, existeixen tres tipologies d’estalvis:
Estalvis garantits

L’ESE garanteix un determinat estalvi al client.
D’aquesta manera, el client sempre veurà reduït el seu cost energètic en la proporció garantida, independentment que les mesures
establertes pel client aconsegueixin l’estalvi energètic estimat.
Si no l’aconsegueixen, l’ESE es fa càrrec de la diferència, ja sigui:

Estalvis distribuïts o compartits

•

cobrant una quota inferior, en cas que el client hagi fet la
inversió

•

veient reduït el seu marge de benefici per mantenir el període de contractació

L’ESE i el client comparteixen els estalvis aconseguits en el projecte.
L’ESE no es compromet a cap estalvi específic, sinó que deixa formulada la metodologia per avaluar els estalvis durant el període de
contractació. En aquest cas, l’ESE compartirà tots el estalvis aconseguits amb el client.
És aplicable tant si és el client com si és l’ESE la que inverteix.
El fet de compartir estalvi pot allargar el període de contractació ja
que els estalvis no s’utilitzen en la seva totalitat per cobrir la inversió realitzada.

Estalvis mixtes

Aquesta modalitat és una barreja de les dues modalitats anteriors.
En aquest cas, el client tindrà uns estalvis garantits per l’ESE, independentment dels estalvis aconseguits, i a més a més els estalvis
addicionals que es poguessin aconseguir seran compartits entre
l’ESE i el client.
Tipologia d’estalvis molt interessant que permet un marge d’error
en els càlculs de les garanties d’estalvi.
Figura 1.9. Tipologia d’estalvis. Font: EoEnergia.
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Exemples clàusules tipus:
>

Els estalvis associats a la prestació de «manteniment preventiu de la caldera d’aigua
calenta» s’estimen entre uns XXX i uns YYYY kWh/litre d’aigua calenta consumida.
L’ESE garanteix uns estalvis de XXX kWh/litre d’aigua calenta consumida, definits
en la clàusula XX.
Anualment, durant els primers deu dies de gener (p. ex.), es verificaran els estalvis
obtinguts utilitzant la metodologia de verificació descrita en l’annex XX.
•

En cas de no assolir els estalvis garantits, les quotes de l’empresa XXX es veuran afectades d’acord amb allò que s’indica en la clàusula XX.

•

En cas que els estalvis aconseguits siguin superiors als garantits,
- els estalvis garantits s’utilitzaran per amortitzar la inversió realitzada
en el projecte
- l’excedent d’estalvis es repartirà en un X % per a l’ESE i un Y % per al client

Període de contractació
Cal definir el període de contractació, que estarà fixat per la viabilitat del projecte i per tots aquells
aspectes que caracteritzin el projecte que s’ha d’implantar:
> Com es finança el projecte
> Ingressos per al projecte
> Costos a recuperar amb els estalvis
> Riscos adquirits
> Benefici que es vol aconseguir
> Estalvis distribuïts o garantits

Distribució de riscos i responsabilitats
En els contractes de SE, els riscos del projecte i les responsabilitats es reparteixen entre la ESE i el
client. La paraula «risc» es refereix a la incertesa de complir amb les garanties d’estalvi definides en
el contracte i als possibles desviaments en la viabilitat del projecte.
L’assignació de responsabilitats entre l’ESE i el client impulsa l’estratègia de mesura i verificació que,
en realitat, defineix els detalls de com es determinarà el compliment de la garantia d’estalvi.
Alguns principis fonamentals es poden aplicar a l’assignació de responsabilitats:
> La lògica i la relació cost-eficiència impulsa l’assignació de responsabilitats.
> La part responsable especifica les seves tasques i els costos associats per complir les seves
responsabilitats, i s’assegura que estiguin coberts pel projecte o pel pressupost del client.
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> Les despeses imprevistes són pagades per la part que causa l’esmentat cost o per la part
responsable de l’àrea en risc.
> Estimar certs paràmetres en el pla de M&V pot definir les responsabilitats, en especial per
als punts que ningú no pot controlar.
L’ús d’estimacions pot reduir els costos de M&V i ajudar a l’assignació dels riscos. Les estimacions
ben utilitzades no posen en perill la garantia dels estalvis, la capacitat del client per pagar el projecte
o el valor del projecte per al client. No obstant això, les estimacions transfereixen el risc al client, i el
client ha d’entendre les possibles conseqüències abans d’acceptar-les.

El risc es minimitza i s’assigna de forma òptima a través d’un pla de M&V acurat.
Es recomana definir una matriu de riscos i responsabilitats abans de redactar el contracte per poder-la incloure en les clàusules.
Aquesta matriu ha de de definir els riscos i responsabilitats en tres àmbits:
> Àmbit financer: tipus d’interès, estalvis costos relacionats, preu de l’energia...
> Àmbit d’operació: hores de funcionament, càrregues, meteorologia...
> Àmbit de rendiment: rendiment dels equips, operacions, manteniment...

Exemple sobre la variabilitat del preu de l’energia
Ningú pot preveure què passarà amb el preu de l’energia i, tot i que es consideri
una estimació a l’hora de fer els plans de viabilitat del projecte, no es pot garantir
que aquest valor es mantingui.
És per aquesta raó que es recomana fixar les garanties d’estalvi en funció d’unitats energètiques i no econòmiques.
No obstant això, aquests estalvis s’han de traduir a euros per poder-los fer efectius
(per cobrar-los i/o per distribuir-los).
Es proposa que, anualment, en el moment de verificar els estalvis energètics del
projecte, aquests es tradueixin a euros segons el preu de l’energia marcat en la
factura energètica del client. D’aquesta manera, es partirà d’una dada objectiva
per fixar el preu.
En el contracte cal introduir:
> Una clàusula en el contracte que especifiqui que les garanties es fan sobre unitats energètiques.
> Una altra clàusula que expliqui com es traduiran els estalvis energètics a
euros per poder-los fer efectius.
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Règim de penalitzacions, modificació i extinció del projecte
Una manera de simplificar l’explotació d’un servei energètic es basa en la prevenció de possibles
modificacions en el projecte o en les condicions de funcionament durant el període de contracte
que puguin afectar els estalvis.
Aprofitant el rigor i la transparència de la metodologia de M&V definida, es poden establir les clàusules necessàries per garantir la viabilitat del projecte així com per al règim de penalitzacions, modificació i extinció del projecte.

Figura 1.10. Continguts d’un pla de M&V previ a la negociació del contracte. Viabilitat del projecte. Font: EoEnergia.

Exemples:
D’acord amb el pla de M&V definit, i als límits obtinguts per garantir la viabilitat del
projecte i els estalvis establerts, algunes de les clàusules a definir en el contracte han de
contemplar:
>

Canvis en l’escenari de referència: ampliació punts de llum enllumenat públic, modificació horaris d’obertura d’una biblioteca…
El pla de M&V ha d’especificar què passa en cas de canvis en l’escenari base:
• deixant formulades les equacions que relacionen el consum amb
aquestes variables per poder variar les condicions de referència à règim de penalitzacions i modificació del contracte
• preveient els límits de modificació de l’escenari base que fan completament inviable el projecte à extinció del contracte

>

Modificació d’instal·lacions subjectes al contracte i/o d’equips de presa de
mesures: desconnexió d’una màquina

>

Canvis normatius: modificació del contingut de les revisions de manteniment

>

Incompliment de les garanties: qui n’és responsable? Esglaonat per definir
penalitzacions, modificació o extinció en funció del cas

66

GUIA PER A ENTITATS LOCALS

Annex 2
Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament
[de/d’...] per redactar el projecte executiu previ al contracte de subministrament d’energia i servei de manteniment integral de les instal·lacions
de biomassa a l’edifici
Entitats que hi intervenen
La DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, [...], assistit pel secretari general, [...],
en virtut de les facultats conferides per acord de la Junta de Govern del dia [...].
L’AJUNTAMENT [DE/D’...], amb el NIF [...], representat pel seu alcalde, [...], assistit pel secretari de
l’Ajuntament, [...].

Antecedents i motivació
1. El Pacte d’Alcaldes és el principal moviment europeu en què participen les autoritats locals i regionals que han assumit el compromís voluntari de millorar l’eficiència energètica i utilitzar fonts
d’energia renovable en els seus territoris. Amb el seu compromís, els signants del Pacte s’han
proposat superar l’objectiu de la Unió Europea de reduir en un 20 % les emissions de CO2 abans
del 2020.
2. La Diputació de Girona, amb el suport del CILMA i dels consells comarcals gironins, promou el
Pacte d’Alcaldes en l’àmbit de les comarques gironines. Amb aquest objectiu, la Diputació de
Girona ha formalitzat el seu compromís davant la Direcció General d’Energia de la Comunitat Europea i esdevé coordinadora territorial del Pacte per oferir suport tant en l’àmbit tècnic com en
l’econòmic als signants del Pacte.
3. Actualment, 193 municipis gironins han signat el Pacte d’Alcaldes. D’aquests, una part ja han
aprovat el seu Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES), i la resta tenen el compromís d’aprovar-lo
en el termini d’un any des de la seva l’adhesió. La Diputació de Girona i el CILMA han assistit tècnicament i econòmicament els municipis en aquest procés de formulació dels PAES, però el seu
compromís de suport va més enllà de la redacció dels plans i inclou la coordinació i assessorament en l’execució de les accions previstes en els PAES.
4. Amb caràcter general, la Diputació de Girona té com a competència l’assistència i la cooperació
jurídica, econòmica i tècnica als municipis (art. 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local), amb la finalitat d’assegurar la prestació integral i adequada pels municipis
de la província, tant des del punt de vista de l’eficiència tècnica com econòmica, dels serveis de
competència municipal.
5. En aquest marc de suport a l’execució de les accions previstes en els PAES municipals, s’ha constatat entre els ajuntaments de la demarcació una gran demanda de substitució de calderes de ga-

67

GUIA PER A ENTITATS LOCALS

soil per calderes de biomassa forestal amb l’objectiu d’alimentar els equipaments municipals amb
una font d’energia renovable present en els nostres boscos i amb un gran potencial per generar
llocs de treball a escala local. També s’han fet paleses les dificultats de finançament que tenen
aquests municipis per fer front a les inversions requerides i la necessitat de trobar alternatives de
finançament amb empreses de serveis energètics, entitats financeres o d’altres que permetin als
ajuntaments portar a terme la substitució de calderes de gasoil per calderes de biomassa sense
haver d’assumir la inversió inicial ni augmentar el seu endeutament.
6. Com a pas previ a la realització d’aquestes actuacions, és necessari encarregar la redacció d’un
projecte executiu que defineixi el disseny, valori els amidaments, els materials, les prestacions
tècniques i el pressupost estimat per implantar aquestes calderes.
7. En aquest context, la Diputació de Girona té intenció de finançar, com a prova pilot, la redacció
de projectes executius previs al contracte de subministrament d’energia i servei de manteniment
integral de les instal·lacions de biomassa amb una empresa de serveis energètics. Amb aquest
objectiu, la Diputació de Girona va trametre una notificació a tots els ajuntaments de la demarcació en què sol·licitava informació sobre el potencial interès a contractar aquests serveis. Entre
les respostes rebudes per part de diferents ajuntaments, la Diputació de Girona ha realitzat una
selecció en funció del grau de detall de la informació aportada i de criteris de viabilitat tècnica i
econòmica de les inversions projectades.
8. Un dels municipis que ha mostrat el seu interès a licitar un contracte de subministrament d’energia i servei de manteniment integral de les instal·lacions de biomassa forestal amb una empresa de serveis energètics és el de [...].
9. Aquest conveni s’ha elaborat gràcies a l’assessorament i el suport del Consell d’Iniciatives Locals
de Medi Ambient de les comarques gironines (CILMA) i la Diputació de Girona en el marc del
projecte «Green Jobs del Pacte d’Alcaldes - Innovació per afavorir la transició cap a una societat
en baixes emissions de carboni». Aquest projecte està subvencionat pel SOC i el Fons Social Europeu, d’acord amb el Programa d’Ajuts a Projectes Innovadors i Experimentals, regulat per l’Ordre
EMO/312/2012, de 8 d’octubre.
En virtut de tot això, les parts subscriuen aquest conveni amb subjecció als següents

Pactes
1. És objecte d’aquest conveni regular les condicions per redactar el projecte executiu previ al contracte de subministrament d’energia i servei de manteniment integral de les instal·lacions de
biomassa forestal a l’edifici [...].
Aquest projecte ha d’incloure, com a mínim, el desenvolupament dels punts següents:
>		 Disseny, dimensionat, amidaments valorats i plànols de les instal·lacions de biomassa, que
compleixin amb els reglaments pertinents (RITE, CTE, etc.).
>		 Adaptació de la instal·lació als equipaments existents.
>		 Definició de mesures d’eficiència energètica de l’edifici que redueixin els costos de manteniment i gestió de la caldera, així com la inversió necessària per dur a terme les obres previstes.
>		 Pressupost detallat de les obres.
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2. La Diputació de Girona es compromet a finançar, encarregar i, en cas que sigui necessari, d’acord
amb el que estableix el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text refós la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), licitar la redacció dels projectes tècnics
o memòries valorades previs per al contracte de subministrament d’energia i servei de manteniment integral de les instal·lacions de biomassa forestal a l’edifici [...].
3. La Diputació de Girona es reserva l’opció de licitar mitjançant un únic procediment la redacció
d’aquest projecte executiu conjuntament amb altres projectes d’altres municipis de les comarques de Girona que tinguin el mateix objecte contractual, amb l’objectiu d’agilitzar el procés administratiu o assolir un potencial estalvi econòmic, garantint en tot cas el compliment dels preceptes del TRLCSP.
4. L’Ajuntament es compromet a iniciar el procés de licitació de les actuacions previstes en el
projecte executiu amb la modalitat d’empresa de serveis energètics, tret d’aquells casos especialment justificats establerts de mutu acord amb la Diputació de Girona, quan es desprengui de la mateixa redacció del projecte executiu la inviabilitat tècnica o l’escassa rendibilitat
econòmica de les actuacions previstes. A tals efectes, l’òrgan de contractació de l’Ajuntament
haurà d’aprovar els plecs de clàusules administratives i tècniques del contracte de subministrament d’energia i servei de manteniment integral de les instal·lacions de biomassa forestal
a l’edifici [...] en un termini inferior a tres mesos des de l’acceptació i conformitat del projecte per part de la Diputació de Girona i l’Ajuntament. En cas contrari, l’Ajuntament haurà de
reemborsar a la Diputació de Girona l’import íntegre pel qual s’hagi adjudicat la redacció del
projecte executiu previ.
5. L’Ajuntament no es veurà obligat a reemborsar l’import pel qual s’hagi adjudicat la redacció del
projecte executiu previ en els casos següents:
>		 quan no s’iniciï la licitació perquè es doni un dels casos especialment justificats establerts al
pacte quart.
>		 quan el procés o processos de licitació resultin deserts i, per tant, finalment no s’adjudiqui
el contracte.
>		 en cas que el titular de l’edifici [...] denegui el permís per executar les obres previstes en la
redacció del projecte executiu previ.
6. La Diputació de Girona, amb el suport del CILMA i d’aquells organismes que estimi convenients,
es compromet a assessorar tècnicament i jurídicament l’Ajuntament en el procés de redacció dels
plecs de clàusules administratives i tècniques del contracte de subministrament d’energia i servei
de manteniment integral de les instal·lacions de biomassa forestal a l’edifici [...].
7. El pressupost màxim per a la redacció del projecte és de [...] euros (IVA inclòs); l’aportació inicialment serà a càrrec de la Diputació de Girona i es carregarà al pressupost de 2013.
8. La vigència del conveni s’iniciarà un cop se signi i finalitzarà en el termini màxim de dos anys, un
cop l’Ajuntament hagi reemborsat a la Diputació de Girona l’import d’adjudicació de la redacció
del projecte executiu previ després de l’adjudicació del contracte de subministrament d’energia i
servei de manteniment integral de les instal·lacions de biomassa forestal a l’edifici [...], o prèviament si, finalment, el contracte no es licita o no s’adjudica per qualsevol de les raons especificades als pactes quart i cinquè.
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9. El conveni, mentre sigui vigent, pot ser modificat sempre que tingui l’aprovació tant de la Diputació de Girona com de l’Ajuntament.
10. L’incompliment del conveni per qualsevol de les parts signatàries pot comportar la resolució
d’aquest.
En cas de litigi, per a la resolució del conveni caldrà atenir-se al que disposa l’article 44 de la Llei
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
11. Aquest conveni es podrà extingir per les causes següents:
a) perquè se n’hagi realitzat l’objecte o perquè n’hagi expirat el termini.
b) per resolució, d’acord amb la clàusula anterior.
c) per mutu acord.
d) per qualsevol altra causa admissible en dret.
12. El règim jurídic d’aquest conveni està constituït per aquestes clàusules i pels articles 108 a 112,
ambdós inclosos, de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
13. La jurisdicció contenciosa administrativa és la competent per conèixer dels litigis que puguin
sorgir entre les parts signants d’aquest conveni.
I, per tal de deixar-ne constància i en prova de conformitat, les parts subscriuen aquest conveni per
duplicat.

Girona, [...] de/d’ [...] de 20[...]				
PER LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 			

[...], [...] de/d’ [...] de 20[...]

PER L’AJUNTAMENT [DE/D’...]

El president						

L’alcalde/essa

El secretari general					

El secretari/ària
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Annex 3
Acord d’aprovació de l’encàrrec a la Diputació de Girona per a la contractació agregada de reguladors-estabilitzadors de flux per a enllumenat públic i la instal·lació d’aquests
En l’exercici de la seva competència d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis (art. 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local), la Diputació de
Girona té la voluntat d’agregar la demanda de determinats subministraments i serveis dels municipis
del territori de les comarques de Girona amb un interès comú d’estalvi econòmic i procedimental. En
aquest sentit, els articles 203, 204 i 205 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el Text refós la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), reconeixen la possibilitat
d’acords entres les corporacions locals per dur a terme sistemes d’adquisició centralitzada.
L’Ajuntament [de/d’...] té un interès a adquirir reguladors-estabilitzadors de flux per a enllumenat
públic, a fi d’obtenir més estalvi i eficiència energètica i així facilitar l’adequació a la nova legislació
en matèria d’enllumenat públic.
L’Ajuntament [de/d’...] està interessat a utilitzar els serveis que ofereix la Diputació de Girona en
l’àmbit de l’assistència tècnica i jurídica per a la contractació agregada de reguladors-estabilitzadors
de flux per a enllumenat públic i la instal·lació d’aquests.
La fórmula legal adient per articular aquest assessorament és l’encàrrec de gestió, previst en l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, i en l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, que exigeixen la signatura
d’un conveni per formalitzar l’encàrrec.
En virtut del que s’ha exposat, [el/l’... (òrgan de govern competent: Ple, Junta de Govern, Alcaldia,
etc.)], a proposta de [...], ACORDA (o RESOL):
1. Encarregar a la Diputació de Girona la gestió de la contractació agregada de reguladors-estabilitzadors de flux per a enllumenat públic i la instal·lació d’aquests en relació amb l’Ajuntament de [...].
Els serveis que inclou l’encàrrec de gestió que s’efectua a favor de la Diputació de Girona són
els que consten al conveni tipus transcrit a l’annex.
2. Aprovar el conveni proforma que se subscriurà amb la Diputació de Girona, el qual s’adjunta
com a annex en aquest acord.
3. Facultar [... (l’alcalde/alcaldessa, el president / la presidenta)] perquè formalitzi els documents que siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord i, en especial, perquè signi el conveni. (No incloure aquest punt en cas de resolució de Presidència o Alcaldia.)
Aquest encàrrec de gestió s’ha elaborat gràcies a l’assessorament i el suport del Consell d’Iniciatives
Locals de Medi Ambient de les comarques gironines (CILMA) i la Diputació de Girona en el marc
del projecte «Green Jobs del Pacte d’Alcaldes - Innovació per afavorir la transició cap a una societat
en baixes emissions de carboni». Aquest projecte està subvencionat pel SOC i el Fons Social Europeu, d’acord amb el Programa d’Ajuts a Projectes Innovadors i Experimentals, regulat per l’Ordre
EMO/312/2012, de 8 d’octubre.
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Annex 4
Conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament [de/d’...] per a la contractació agregada de reguladors-estabilitzadors de flux per a enllumenat
públic i la instal·lació d’aquests
Entitats que hi intervenen
La DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, [...], assistit pel secretari general, [...],
en virtut de les facultats conferides per acord de la Junta de Govern del dia [...].
L’AJUNTAMENT [DE/D’...], amb el NIF [...], representat pel seu alcalde, [...], assistit per [...], secretària
general de l’Ajuntament.

Antecedents i motivació
1. La Diputació de Girona té com a competència l’assistència i la cooperació jurídica, econòmica i
tècnica als municipis (art. 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local), amb la finalitat d’assegurar la prestació integral i adequada pels municipis de la província,
tan des del punt de vista de l’eficiència tècnica com econòmica, dels serveis de competència
municipal.
2. Atès l’interès i la predisposició mostrada per diferents municipis de la demarcació, la Diputació de Girona té la intenció d’agregar la demanda de determinats subministraments i serveis
dels municipis del territori de les comarques de Girona amb un interès comú d’estalvi econòmic i procedimental. En aquest sentit, els articles 203, 204 i 205 del Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), reconeixen la possibilitat d’acords entre les corporacions locals per dur a terme
sistemes d’adquisició centralitzada. D’altra banda, l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya preveu que
la realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius, els organismes o les entitats públiques pot ésser encarregada a altres
òrgans, organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d’una altra de diferent,
per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per dur-la a terme. Així
mateix, l’apartat 5è preveu que, si l’òrgan, organisme o entitat pública que rep l’encàrrec
no pertany a la mateixa administració que el fa, l’encàrrec s’ha de formalitzar mitjançant un
conveni.
3. La Diputació de Girona ha detectat que un dels subministres d’utilització comuna per part dels
municipis de la demarcació són els reguladors-estabilitzadors de flux per a enllumenat públic, que
permeten obtenir més estalvi i eficiència energètica i així facilitar l’adequació a la nova legislació
en matèria d’enllumenat públic.
4. En virtut d’aquest marc legal, l’Ajuntament [de/d’...] està interessat a participar en el benefici
que comporta una contractació agregada de reguladors-estabilitzadors de flux per a enllumenat
públic i la instal·lació d’aquests, amb la gestió de la Diputació de Girona. El ple de l’Ajuntament ha
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aprovat, en data [...], encarregar a la Diputació de Girona la gestió de la contractació agregada de
reguladors-estabilitzadors de flux per a enllumenat públic i la instal·lació d’aquests.
5. Aquest conveni s’ha elaborat gràcies a l’assessorament i el suport del Consell d’Iniciatives Locals
de Medi Ambient de les comarques gironines (CILMA) i la Diputació de Girona en el marc del
projecte «Green Jobs del Pacte d’Alcaldes - Innovació per afavorir la transició cap a una societat
en baixes emissions de carboni». Aquest projecte està subvencionat pel SOC i el Fons Social Europeu, d’acord amb el Programa d’Ajuts a Projectes Innovadors i Experimentals, regulat per l’Ordre
EMO/312/2012, de 8 d’octubre.
En virtut de tot això, les parts subscriuen aquest conveni amb subjecció als següents

Pactes
1. Actuacions objecte del conveni
L’Ajuntament encarrega a la Diputació de Girona la gestió de la contractació agregada de reguladors-estabilitzadors de flux i la instal·lació d’aquests, mitjançant la contractació centralitzada
en la Diputació de Girona, juntament amb tots aquells municipis de la província de Girona que
també s’hi adhereixin, a fi d’obtenir un estalvi econòmic i procedimental, més estalvi i eficiència
energètica i la possibilitat d’adequar-se a la nova legislació en matèria d’enllumenat públic.
2. Àmbit subjectiu
Aquest conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament es farà extensible als organismes autònoms d’aquest, i s’entén que qualsevol menció que es faci en aquest conveni a l’entitat local es
farà extensible als organismes autònoms d’aquesta, sens perjudici del que disposa l’article 4.1 g
del TRLCSP.
3. Procediment
a) L’Ajuntament es compromet a l’aprovació per acord del Ple i a la disposició de la despesa anual
necessària, que serà un requisit previ essencial per iniciar el procediment de licitació dels reguladors-estabilitzadors de flux per a enllumenat públic i la instal·lació d’aquests.
b) Amb aquest certificat, la Diputació de Girona elaborarà l’expedient de contractació per a la
contractació agregada de reguladors-estabilitzadors de flux i la instal·lació d’aquests en relació
amb l’Ajuntament. Aquesta contractació la realitzarà de manera agregada amb la resta de municipis que li hagin encarregat aquesta gestió, i triarà la modalitat contractual més favorable
d’acord amb el seu criteri.
c) La Diputació de Girona adjudicarà el contracte a l’empresa o empreses proveïdores seleccionades i el signarà.
d) La facturació derivada d’aquesta contractació agregada es durà a terme de manera segregada
i s’adreçarà als diferents municipis i organismes, com a titulars i responsables del pagament.
e) La Diputació de Girona vetllarà pel compliment dels termes contractuals —fiscalitzant les tasques dels proveïdors— i realitzarà un seguiment del subministrament. També actuarà com a
interlocutora entre l’empresa o empreses proveïdores i els ajuntaments per a tots els temes
que siguin rellevants en la gestió del servei.
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f) L’Ajuntament designarà un coordinador que actuarà com a interlocutor amb la Diputació de Girona i comunicarà a l’empresa o empreses proveïdores les seves necessitats, requeriments i consultes.
4. Aprovació de la despesa i del procediment administratiu
Sobre la base d’aquest conveni, l’aprovació i disposició de la despesa correspon a l’Ajuntament.
L’Ajuntament cal que trameti a la Diputació de Girona l’acord de l’òrgan de govern competent del
compromís de despesa per import de [...] euros corresponent a la contractació de [...] reguladors-estabilitzadors de flux i la instal·lació d’aquests, IVA inclòs, en l’aplicació pressupostària del
pressupost de 2013 amb el concepte corresponent al subministrament objecte d’aquesta contractació. Aquesta tramesa és un requisit previ essencial per iniciar el procediment de licitació
dels reguladors-estabilitzadors de flux per a enllumenat públic i la instal·lació d’aquests.
Mitjançant la signatura d’aquest conveni, l’Ajuntament es compromet a:
— assumir les condicions de l’objecte contractual tal com està definit en aquest conveni.
— acceptar íntegrament les bases dels procediments i, especialment, dels plecs de clàusules
administratives particulars, així com de les valoracions efectuades, les propostes d’adjudicació i la resta de decisions preses per la mesa.
— acceptar la realització unificada de la tramitació del procediment fins que s’adjudiqui i
posteriorment es formalitzi el contracte.
— assumir les resolucions d’adjudicació en tots els seus termes i condicions, i la perfecció del
contracte en aquests mateixos termes i condicions.
— assumir les característiques i prestacions tècniques dels reguladors-estabilitzadors de flux
tal com estan especificades en l’annex 1 d’aquest conveni, les quals seran incorporades en
el plec de clàusules tècniques corresponent.
5. Relacions amb el proveïdor
L’empresa tindrà l’obligació contractual de prestar els serveis a l’Ajuntament d’acord amb el preu i
les condicions fixades en el contracte. L’Ajuntament haurà de pagar en el termini màxim de trenta
dies, en compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s’estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials.
6. Seguiment i incidències
En cas que l’Ajuntament incompleixi el termini establert per als pagaments amb el proveïdor,
rebrà una penalització per la demora i, a més, haurà de fer front als interessos corresponents.
L’Ajuntament comunicarà a la Diputació de Girona les incidències que es derivin del desenvolupament de l’execució del contracte perquè en tingui coneixement i constància administrativa per a
una possible resolució.
El servei corresponent de la Diputació de Girona farà les tasques de seguiment i control dels
acords contractuals amb el proveïdor (validació de factures, compliment de compromisos, incidències, etc.).
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7. La vigència del conveni s’iniciarà un cop se signi i finalitzarà un cop s’esgoti el període de garantia
previst en el contracte signat entre la Diputació de Girona i l’adjudicatària un cop realitzat el lliurament de tots els béns i un cop s’hagin instal·lat amb plena satisfacció per part de l’Ajuntament,
en un termini màxim d’un any.
8. El conveni, mentre sigui vigent, pot ser modificat sempre que tingui l’aprovació tant de la Diputació de Girona com de l’Ajuntament.
9. L’incompliment del conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la resolució
d’aquest.
10. Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa correspondrà a la jurisdicció contenciosa administrativa conèixer de les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació,
modificació, resolució i efectes d’aquest conveni.
11. Aquest conveni es podrà extingir per les causes següents:
a) perquè se n’hagi realitzat l’objecte o n’hagi expirat el termini.
b) per resolució, d’acord amb la clàusula anterior.
c) per mutu acord.
d) per qualsevol altra causa admissible en dret.
12. La jurisdicció contenciosa administrativa és la competent per conèixer dels litigis que puguin
sorgir entre les parts signants d’aquest conveni.
I, per tal de deixar-ne constància i en prova de conformitat, les parts subscriuen aquest conveni per
duplicat.

Girona, [...] de/d’ [...] de 20[...]				
PER LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 			

[...], [...] de/d’ [...] de 20[...]

PER L’AJUNTAMENT [DE/D’...]

El president						

L’alcalde/essa

El secretari general					

El secretari/ària
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ANNEX 1
Informació que s’incorporarà al plec de clàusules tècniques:
Municipi:

Exemple

Quadres afectats

Localització
dels quadres
(carrer o localització)

Potència en
kVA

Tensió d’entrada
(trifàsica —3 ´
400 V, 3 ´ 230 V,
etc.— o
monofàsica
—230 V, 120 V,
etc.)

Muntat en un quadre
existent o en un armari
exterior que cal subministrar

Mòdul
opcional de
telegestió
(sí o no)

Quadre 1

C/ Nou CTI

15

3 ´ 400 V

Armari exterior

Sí

Quadre 2
Quadre 3
(...)
Fins a Quadre
n

