Sol·licitud
Pla de Serveis d’Assistència als Ajuntaments per a la
Transició Energètica i l’Acció Climàtica de la Diputació
de Girona

El Servei de Medi Ambient oferirà assistència tècnica en treballs qualificats i publicarà en format obert dades energètiques.
A l’hora de donar assistència tècnica es tindran en compte els resultats obtinguts dels projectes “Beenergi” i “Enerinvest”.

1. Dades d’identificació de l’ens sol·licitant
Ajuntament de/d’
Nom de l’alcalde/essa
Dades de contacte:
Persona responsable
Telèfon
Adreça electrònica
Nombre d’habitants del municipi

2. Informació relativa al Pla d’Acció Local per a l’Energia Sostenible i el Clima
(PAESC)
Data d’adhesió al Pacte de les alcaldies
Data d’aprovació del PAESC
Acció del PAESC en què s’emmarca l’assistència tècnica sol·licitada
Si s'escau, acreditació de la no-capacitat tècnica i econòmica per realitzar les actuacions
Sí

No

El municipi té implantat un sistema de comptabilitat energètica?
Sí

No

Referència de l’acord o la resolució sobre la base del / de la qual se sol·licita l’assistència
Data
Decret
Junta de Govern
Ple
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3.6HUYHLV
El/la sotasignat/ada SOL·LICITA a la Diputació de Girona:
A. Assistència tècnica necessària per millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior, mitjançant un contracte
de gestió energètica integral.
Mapa lumínic.
Inventari de punts de llum i quadres elèctrics d’enllumenat públic exterior.
Auditoria energètica de l’enllumenat públic.
Avantprojecte de millora de la instal·lació d’enllumenat exterior.
Assessorament tècnic en l’elaboració de plecs de prescripcions tècniques per a la millora de l’eficiència energètica de
l’enllumenat públic mitjançant un contracte de gestió energètica integral. Participació en la mesa de contractació i
elaboració d’informes de valoració de propostes.
Seguiment durant el primer any del contracte de gestió energètica integral per a la millora de l’eficiència energètica
de l’enllumenat públic.
B. Assistència tècnica necessària per millorar l’eficiència energètica d’edificis públics
Auditoria energètica de l’edifici.
Estudi de viabilitat d’una instal·lació fotovoltaica en autoconsum.
Projecte executiu d’una instal·lació fotovoltaica en autoconsum.
Assessorament tècnic en l’elaboració de plecs de prescripcions tècniques per a la millora de l’eficiència energètica
d’edificis municipals mitjançant contractes de gestió energètica integral. Participació en la mesa de contractació i
elaboració d’informes de valoració de propostes.
Seguiment durant el primer any del contracte de gestió energètica integral per a la millora de l’eficiència energètica
dels edificis.
C. Assistència tècnica necessària per instal·lar calderes o xarxes de calor que funcionin amb biomassa forestal o
combinades amb altres fonts d’energia renovable, i per efectuar altres instal·lacions per aconseguir l’eficiència
energètica d’edificis, mitjançant contractes amb empreses de serveis energètics (ESE) o altres fórmules de finançament.
Estudi de viabilitat per crear xarxes de calor i ampliar-les.
Projectes per crear xarxes de calor i ampliar-les, com també per substituir calderes que funcionen amb combustibles
fòssils per calderes de biomassa.
Altres assistències tècniques per a la implantació i gestió de calderes.
Assessorament tècnic en l’elaboració de plecs de prescripcions tècniques per a la instal·lació de calderes de
biomassa en edificis municipals (gestió energètica integral) i creació de xarxes de calor amb biomassa. Participació
en la mesa de contractació i elaboració d’informes de valoració de propostes.
Seguiment durant el primer any del contracte de la instal·lació de calderes de biomassa en edificis municipals (gestió
energètica integral) i de la creació de xarxes de calor amb biomassa.

D. Publicació en format obert de dades de consum energètic municipal (open data).
Tractament de les dades per tal d’agrupar-les i poder-les publicar de forma homogènia.
Publicació de les dades de consum energètic municipal en format obert (open data) al web de la Diputació de Girona.
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E. Redacció de memòries tècniques o altres documents similars per impulsar comunitats locals d’energia.
Redacció de memòries tècniques o altres documents similars per impulsar comunitats locals d’energia.

F. Assistència tècnica necessària per millorar la recollida selectiva municipal.
Estudis de viabilitat econòmica per a la implantació de models de recollida porta a porta de residus sòlids urbans.
Estudi d'implantació d’'un sistema de taxa d’'escombraries basat en el pagament per generació.
Assessorament tècnic en l’elaboració de plecs de prescripcions tècniques per a la contractació del servei de
recollida porta a porta i transport dels residus sòlids urbans. Participació en la mesa de contractació i elaboració
d’informes de valoració de propostes.
G. Assistència en bioeconomia circular per a la producció de biogàs.
Estudis de viabilitat de plantes de biogàs amb residus municipals, agroramaders i/o agroindustrials amb
generació d’energia per a la comunitat local.

4. Edificis per als quals se sol·licita l’assistència tècnica
En cas que se sol·liciti assistència tècnica per a un edifici, cal indicar el nom de l’edifici.

Referència cadastral de l’edifici

-3-

5. Declaració
El sotasignat/ada DECLARA:
✔

Que no ha estat beneficiari/ària de la mateixa assistència tècnica per mitjà de cap altre programa.

✔

Que es farà constar expressament el suport tècnic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o
difusió dels programes, activitats, inversions o actuacions que siguin objecte de subvenció, així com en els cartells
que es puguin col·locar amb motiu de les actuacions.

Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Diputació de Girona.
Finalitat: registrar com a usuaris del Pla de Serveis d’Assistència als Ajuntaments per a la Transició Energètica i l’Acció
Climàtica de la Diputació de Girona.
Legitimació: compliment d’obligació legal (art. 6.1.c RGPD) i de missió d’interès públic (art. 6.1.e RGPD). Destinataris: les
dades es comunicaran a altres administracions públiques quan sigui necessari a efectes del procediment administratiu.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i
sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a la Diputació de Girona.
> Clicant aquí podeu consultar la informació addicional i detallada sobre la protecció de dades.

Signatura de la persona sol·licitant i segell de l’entitat local
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