
 

  

 

 

     

   

   

 

Sol·licitud 
Subvencions als ajuntaments 

dins del programa “Del pla a l’acció” 
Línia 3 

Convocatòria any 2022-2023 

1. Dades de l’ens local

1.1 Dades d’identificació 

Habitants 

Comarca 

Telèfon Fax 

Ajuntament 

Adreça 

NIF Codi Postal 

Web 

Adreça electrònica 

Persona responsable de l’actuació 

Referència de l’acord/resolució de concórrer a la convocatòria: 

Municipi adherit al Pacte de les alcaldíes SSí No 

Data d’aprovació del PAES/PAESC 

Línia 3: Actuacions per millorar l'eficiència energètica i reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle. 

Títol de l’actuació 

Breu descripció de l'acció 

Codi acció PAES PAESC 

kWh estalviatsIndicadors d'eficàcia:  T nCO2 
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2. Conceptes que es sol·liciten

Existència d’incentiu des de l’ajuntament amb bonificacions i/o subvencions als veïns 
per incentivar l’eficiència energètica o les energies renovables. 

Ajuntament amb un programa de compensació de petjada de carboni.

Ajuntament amb energia elèctrica renovable al 100% contractada.

Sí No

Sí No

Sí No

1.2 Gestió ambiental de l’ajuntament



Nota: Es pot seleccionar més d’un concepte sempre i quan correspongui a un conjunt homogeni d’actuacions previstes en PAES, PALS o PAESC. 

El municipi té implantat un sistema de comptabilitat energètica Sí No 

3. Pressupost econòmic / Finançament

Despesa total

Ingressos Euros 

1. Finançament propi (Ajuntament/AOL)

Unió Europea 

Estat 

Generalitat de Catalunya 

Consell Comarcal 

3. Finançament privat    (Identificació de l’entitat o les entitats i/o empreses patrocinades o col·laboradores) 

4. Import que se sol·licita a la Diputació de Girona

Total ingressos 
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* Seleccionar els conceptes que es sol·liciten per l'actuació: 

Instal·lació de sistemes de producció d’energia renovable en edificis i/o instal·lacions de propietat municipal o altres 
de titularitat pública, la despesa energètica dels quals vagi a càrrec dels ajuntaments. Seran subvencionables les 
instal·lacions i equipaments generadors d’energia elèctrica o tèrmica. 

Inversions de millora de l’envolupant tèrmica d’edificis municipals. 

Altres accions de millora de l’eficiència energètica en edificis i/o instal·lacions de propietat pública, la despesa 
energètica dels quals vagi a càrrec dels ajuntaments. S’inclouen els sistemes de telegestió dels quals es justifiqui 
l’estalvi energètic aconseguit a travé d’aquests mitjançant informes anuals.

Despeses d'implantació de la recollida de residus sòlids urbans porta a porta o de pagament per generació. 

Accions de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat exterior. Es consideren conceptes subvencionables 
exclusivament l’adquisició i instal·lació (substitució) de lluminàries i bombetes més eficients que les existents 
(únicament per tecnologia LED o halogenurs metàl·lics), la instal·lació de rellotges astronòmics i/o altres inversions 
que millorin l’eficiència energètica de l’enllumenat degudament justificats (s’exclouen els elements vinculats a la 
telegestió de l’enllumenat exterior). Només es subvencionaran les lluminàries LED que compleixin el que estableix el 
document de l’IDAE «Requeriments tècnics exigibles per a lluminàries amb tecnologia LED d’enllumenat exterior», 
que es pot descarregar de l’enllaç següent: 

http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_Requerimientos_LED_REV-4-120815_81a949fd.pdf 

http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_Requerimientos_LED_REV-4-120815_81a949fd.pdf


 

 

 

 

 
 

 

4. Declaració 

La persona signant SOL·LICITA la subvenció, assumeix totes les responsabilitats que se’n puguin derivar i DECLARA: 

· Que es compromet a declarar i comunicar a la Diputació de Girona les subvencions obtingudes per a la mateixa finalitat. 

· Que autoritza la Diputació de Girona a efectuar les consultes necessàries a l'Àgencia Estatal d'Administració Tributària i a 
la Tresoreria General de la Seguretat Social a l'efecte de comprovar que està al corrent de les obligacions tributàries amb 
l'Administració de l'Estat. 

· Que no està incursa en cap dels supòsits de prohibició per obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS) i que està al corrent de les obligacions de reintegrament de 
subvencions. 

· Que coneix i accepta les presents bases reguladores de la campanya. 

· Que les dades contingudes en aquesta sol·licitud i en els documents que s’hi adjunten corresponen a la realitat. 

· Que el sol·licitant es troba al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social. 

· Que en cas de concessió de la subvenció, es compromet a complir les condicions previstes en el cos de la resolució de 
concessió i l’ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona (BOP número 245, de 28 de desembre 2006). 

· Que farà constar expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió dels 
programes, activitats, inversions o actuacions que siguin objecte de subvenció. 

Informació bàsica de protecció de dades 

Responsable del tractament: Diputació de Girona. 
Finalitat: gestió de les convocatòries de subvencions 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 protecció de dades. 

Signatura de la persona sol·licitant 

Documentació a ANNEXAR 
· Memòria descriptiva de l'actuació. 
· Càlculs i estimacions dels indicadors i eficàcia (estalvi de tnCO2 i de kWh de l’actuació). 
· Pressupost detallat. 
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https://seu.ddgi.cat/web/nivell/665/s-/proteccio-de-dades-de-caracter-personal-lopd
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