
 

ANUNCI 
 
 
Aprovació de la convocatòria de subvencions del programa Del Pla a l’acció extraordinària 
2023. 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona en sessió ordinària que ha tingut lloc el dia 7 
de febrer de 2023, ha pres l’acord següent: 
 
“El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona 2020-2023 incorpora la línia de 
suport als ajuntaments en sostenibilitat urbana, lluita contra el canvi climàtic i foment de 
l'economia verda, la qual preveu la convocatòria de subvencions «Del Pla a l’Acció». 
 
La Diputació de Girona, en exercici de la seva competència d’assistència als ajuntaments, 
és coordinador territorial del Pacte d’Alcaldes per l’Energia Sostenible i el Clima, i dóna 
suport als ajuntaments signataris del Pacte per a que executin les actuacions per reduir 
l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle. 
 
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de 21 de desembre de 2021, va aprovar les 
bases específiques reguladores de la campanya "Del Pla a l'acció". 
 
Tant el contingut com la tramitació de la convocatòria de subvencions del programa "Del Pla 
a l'acció" 2022-23 s’ajusten als requeriments de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions (LGS), a l’RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
l’LGS, i a l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
Atesos els antecedents exposats, el diputat delegat de Medi Ambient proposa a la Junta de 
Govern que adopti l’acord següent: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per a la concessió 
de subvencions del programa Del Pla a l’acció 2023, el text de la qual es transcriu 
literalment a continuació: 
 

“CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DEL PROGRAMA «DEL PLA A L’ACCIÓ». 
ANUALITAT 2023 
 
1. Objecte i finalitat 
 
Subvencions del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona per al finançament 
d’accions per reduir l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle planificades prèviament en 
plans d’acció d’energia sostenible i clima (PAESC)1 aprovats, d’acord amb les bases 
específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació, en la sessió del dia 21 de 
desembre de 2021. 
 
1 Excepcionalment per a la convocatòria de 2023 s’acceptaran accions previstes en els 
PAES aprovats, els quals feien una previsió d’accions fins al 2020. Excepcionalment per a la 
convocatòria de 2023 s’acceptaran accions previstes en els PAESC en redacció per al 
conjunt de municipis de les comarques gironines a través del Pla de Serveis d'Assistència 
als Ajuntaments per a la Transició Energètica i l'Acció Climàtica de la Diputació de Girona. 
 



 

La convocatòria extraordinària s’obre per a la línia 6: 
 
Línia 6. Actuacions destinades a impulsar o gestionar comunitats energètiques intel·ligents.  
 
 
CRITERIS DE VALORACIÓ 
 
Els criteris de valoració són definits a l’article 8 de les bases reguladores específiques. 
 
Es valoraran les accions presentades seguint els criteris que es detallen a continuació: 
 
 
Línia 6  
 

Criteri de dimensió dels municipis Nombre de punts  

Municipis de menys de 1.000 habitants 
Municipis de 1.001 a 5.000 habitants 
Municipis de 5.001 a 10.000 habitants 
Municipis de més de 10.000 habitants 

2 
1,5 
1 
0,5 

 

Criteris Puntuació màxima 

Nombre de llars que s’integraran a la comunitat 
energètica intel·ligent (es donarà la puntuació 
màxima a la sol·licitud que inclogui un nombre de 
llars més elevat, i a la resta, una puntuació 
proporcional, segons la fórmula següent: nombre de 
llars de la sol·licitud analitzada x 3 / nombre de llars 
més elevat de les sol·licituds presentades) 

3 

  

Nombre de llars amb situacions de pobresa 
energètica que s’integraran a la comunitat energètica 
intel·ligent (es donarà la puntuació màxima a la 
sol·licitud que inclogui un nombre de llars amb 
situació de pobresa energètica més elevat, i a la 
resta, una puntuació proporcional, segons la fórmula 
següent: nombre de llars amb situacions de pobresa 
energètica de la sol·licitud analitzada x 2 / nombre de 
llars amb situacions de pobresa energètica més 
elevat de les sol·licituds presentades) 

2 

 
Puntuació addicional vinculada a criteris de gestió ambiental: 
Existència d’incentiu des de l’ajuntament amb bonificacions i/o subvencions als veïns per EE 
i ER (1 punt).  
Ajuntament amb un programa de compensació de petjada de carboni (0,25 punts) 
Ajuntament amb energia elèctrica renovable al 100 % contractada (0,25 punts) 
 
No s’estableix una puntuació mínima. 
 



 

Els ajuts de la línia 6 s’atorgaran en funció de la puntuació i amb ordre decreixent, 
començant pel de la puntuació més alta i atorgant a cada expedient el percentatge d’ajut 
que li correspon segons la puntuació obtinguda. El percentatge d’ajut serà el següent: 
 
Expedients amb una puntuació superior a 6: 100 % de la subvenció màxima atorgable 
Expedients amb una puntuació entre 4 i 5,99: 90 % de la subvenció màxima atorgable 
Expedients amb una puntuació entre 2 i 3,99: 80 % de la subvenció màxima atorgable 
Expedients amb una puntuació de menys de 2: 70 % de la subvenció màxima atorgable 
 
El percentatge resultant respecte a la despesa elegible s’obté de l’aplicació d’aquests 
percentatges als imports que la base 5 estableix com a màxims i serà definit en la resolució. 
En cas que l’aplicació d’aquests percentatges no esgoti la dotació disponible, l’import 
disponible s’atorgarà primer a la sol·licitud amb major puntuació fins a assolir el màxim de 
subvenció atorgable d’acord amb la base 5 i després a la resta de sol·licituds amb ordre 
decreixent fins a esgotar la dotació disponible; en cas que hi hagi sol·licituds amb la mateixa 
puntuació, l’import disponible es dividirà a parts iguals entre elles. En qualsevol cas la 
repartició es realitzarà fins a assolir, com a molt, els imports i percentatges que la base 5 
estableix com a màxims.  
 
 
Amb la finalitat d’atendre el major nombre possible de sol·licituds podran atorgar-se 
subvencions per un import inferior al màxim atorgable. Si els imports prorratejats de 
subvenció queden reduïts en més d’un 35 % de l’import sol·licitat o el màxim atorgable, 
segons el cas, per raons de disponibilitat pressupostària, les sol·licituds menys prioritàries 
no seran ateses.  
 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
 
L’import estimat destinat a la convocatòria és de dos-cents quaranta-tres mil nou-cents 
vuitanta-cinc euros amb vuitanta-nou. Les aplicacions pressupostàries a què s’aplica el 
crèdit, els imports i la distribució d’anualitats són els següents: 
 

Aplicació pressupostària Import € exercici 2023 

Línia 6. 500/1700/7620200 243.985,89 

Línia 6. 500/1700/7680000 0 

Total 243.985,89 

 
 
La distribució d’aquests imports té caràcter estimatiu, i es podrà redistribuir entre les 
aplicacions pressupostàries anteriors en el mateix acte de concessió de les subvencions. 
 
Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un major 
import en les subvencions, aquest crèdit es pot ampliar amb una quantitat addicional de com 
a màxim 500.000 €, derivada de crèdits sobrants d’altres convocatòries o modificació de 
crèdit. L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la corresponent declaració 
de disponibilitat de crèdit prèviament a la resolució de les subvencions i a l’aprovació de 
l’augment de la convocatòria. 
 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
 



 

El termini de presentació de sol·licituds comença a partir de l’endemà de la publicació de la 
convocatòria al BOPG i finalitza el 28 de febrer de 2023. Les sol·licituds s’han de formular 
mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona 
<www.ddgi.cat/subvencions>, acompanyat de la documentació que estableix l’article 8 de 
les bases reguladores. 
 
La presentació de les sol·licituds, que han d’estar signades electrònicament mitjançant un 
certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, 
s’ha de fer per mitjà de l’EACAT. 
 
4. Àmbit temporal de les accions subvencionables 
 
 
Seran subvencionables actuacions realitzades a partir de l’1 de gener de 2023 i fins a la 
data de venciment del termini de justificació de les subvencions. 
 
5. Termini per justificar les subvencions 
 
Els beneficiaris han de presentar una única justificació de les despeses un cop finalitzades 
les actuacions subvencionades. El termini per executar els treballs i justificar les despeses 
que són objecte de subvenció en aquesta convocatòria finalitza el 31 de desembre de 2023. 
 
6. Termini de resolució i notificació 
 
6.1. Termini de resolució 
 
El termini màxim per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. Una vegada 
transcorregut el termini sense que hi hagi una resolució, els sol·licitants podran entendre 
desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. 
 
6.2. Termini de notificació 
 
La resolució es notifica de manera individualitzada a tots els beneficiaris, tal com estableix 
l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat, 
en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar de la data d’adopció de l’acord.  
 
7. Règim de recursos 
 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució es 
pot interposar recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu de 
Girona, en el termini de dos mesos, a comptar de l’endemà de la notificació. 
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant del 
president de la Diputació de Girona en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la 
notificació. 
 
8. Pagament 
 
S’efectuarà un pagament en concepte de bestreta del 50 % de la subvenció, com a 
pagament a justificar, una vegada acceptada la subvenció, i un segon pagament de la resta 

http://www.ddgi.cat/subvencions


 

de subvenció un cop presentada la documentació justificativa, d’acord amb el que determina 
l’article 12 de les bases específiques reguladores. 
 
Els pagaments es faran previ informe tècnic favorable del centre gestor. 
 
9. Publicitat 
 
Aquesta convocatòria es publica a la seu electrònica de la Diputació <https://tauler.seu.cat> 
i al seu lloc web, i l’extracte d’aquesta, d’acord amb el que estableix l’article 17.3 b de la Llei 
38/2003, general de subvencions, es publica al Butlletí Oficial de la Província de Girona.” 
 
Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import màxim de 243.985,89 €, 
distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents: 
 

Aplicació pressupostària Import € exercici 2023 

Línia 6. 500/1700/7620200 243.985,89 

Línia 6. 500/1700/7680000 0 

Total 243.985,89 

 
Tercer. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, 
amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la Diputació de Girona 
en el termini d’1 mes a comptar de l’endemà de la publicació, o directament recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de 
2 mesos.” 

https://tauler.seu.cat/
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