
 

 
 

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA ALS 
AJUNTAMENTS PER INSTAL·LAR SISTEMES DE PRODUCCIÓ DE CALOR AMB 
BIOMASSA i/o BIOENERGIA I XARXES DE CALOR MUNICIPALS. ANUALITAT 
2023 
 
1. Objecte i finalitat 
 
Subvencions del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona per a instal·lacions 

de sistemes de producció de calor amb biomassa i bioenergia i xarxes de calor 

municipals planificades prèviament en plans d’acció d’energia sostenible i clima 

(PAESC)1, aprovats. 

1 Excepcionalment, per a la convocatòria de 2023 s’acceptaran accions previstes en els PAES ja aprovats que feien 

una previsió d’accions fins al 2020. Excepcionalment per a la convocatòria de 2022, s’acceptaran accions previstes 

en els PAESC en fase de 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. 

 
 
Les subvencions es defineixen en tres línies: 
 
Línia 1 
 
1.1 Execució d’inversions per instal·lar calderes de biomassa o crear o ampliar micro-
xarxes de calor, de potències menors o iguals a 70 kW, per millorar l’eficiència 
energètica d’edificis i la reducció d’emissions de CO2 d’origen fòssil.  
 
1.2 Execució d’inversions per instal·lar calderes de biogàs o crear o ampliar micro-
xarxes de calor que funcionin amb biogàs al 100%, de potències menors o iguals a 70 
kW, per millorar l’eficiència energètica d’edificis i la reducció d’emissions de CO2 
d’origen fòssil.  
 
S’accepten solucions mixtes que contemplin la línia 1.1 i 1.2. 
 
Per als dos casos, en aquest tipus de contractes, una empresa ha de gestionar de 
manera integral la instal·lació, l’ha de mantenir i dur a terme les mesures necessàries 
per aconseguir un estalvi i control energètic. 
 
Línia 2 
 
2.1 Execució d’inversions per instal·lar calderes de biomassa, crear o ampliar xarxes o 
micro-xarxes de calor, de potències majors a 70 kW, que utilitzin biomassa per millorar 
l’eficiència energètica d’edificis i la reducció d’emissions de CO2 d’origen fòssil.  
 
2.2 Execució d’inversions per instal·lar calderes de biogàs o crear o ampliar micro-
xarxes de calor que funcionin amb biogàs al 100%, de potències majors  a 70 kW, per 
millorar l’eficiència energètica d’edificis i la reducció d’emissions de CO2 d’origen fòssil. 
 
S’accepten solucions mixtes que contemplin la línia 2.1 i 2.2 o línia 1. 



 

 
Per a tots els casos, en aquest tipus de contractes, una empresa ha de gestionar de 
manera integral la instal·lació, l’ha de mantenir i dur a terme les mesures necessàries 
per aconseguir un estalvi i control energètic. 
 
Línia 3 
 
Optimització i reforma de calderes de biomassa. Millora del telecontrol, millora de 
sectoritzacions, regulacions, augment de dipòsits d’inèrcia, reformes d’hidràuliques, 
sitges, bombes, electrovàlvules i altres elements mecànics o de telecontrol que 
permetin augmentar el rendiment de les calderes i del sistema i reduir el consum de la 
font d’energia. 
 
Per a aquests casos, cal que la caldera disposi d’un sistema de manteniment i de 
gestió energètica integral. 
 
CRITERIS DE VALORACIÓ 
Els criteris de valoració són definits a l’article 7 de les. 
 
D’acord amb l’article 7 de les bases reguladores específiques, es valoraran les accions 
presentades seguint els criteris de valoració que es detallen més avall i el resultat serà 
la suma dels punts dels diferents criteris. 
 

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 10.001 habitants 

2 
1,5 
1 
0,5 

 
 
Criteris de gestió i sostenibilitat Nombre de punts 
Municipi que disposi d’un sistema en funcionament de 
comptabilitat i seguiment energètic municipal que inclogui 
l’energia tèrmica 

1 

Utilització de biomassa forestal procedent de la gestió forestal 
sostenible o d’actuacions de prevenció d’incendis en l’àmbit 
local 

1 

Utilització de biogàs procedent de la codigestió anaeròbia on es 
tracta FORM municipal, fangs d’EDAR municipals i/o 
dejeccions ramaderes 

1 

 
Criteris tècnics ambientals i econòmics Puntuació màxima 
Període d’amortització de les inversions (Es donarà la 
puntuació màxima a la sol·licitud que tingui un període 
d’amortització en anys més baix, i a la resta, una puntuació 
proporcional segons la fórmula següent: període mínim 
presentat x 3 / període de la sol·licitud analitzada.) 

3 



 

Emissions anuals estalviades (Es donarà la puntuació màxima 
a la sol·licitud que tingui una major reducció d’emissions, i a la 
resta, una puntuació proporcional segons la fórmula següent: 
emissions estalviades de la sol·licitud analitzada x 4 / màximes 
emissions estalviades presentades.**)  

4 

 
**En cas que hi hagi grans instal·lacions que descompensin la proporció, se’ls 
assignaran 4 punts i es prendran com a màximes les següents. 
 
Per tal d’assolir un impacte més gran sobre el territori rebran dos punts 

complementaris les sol·licituds dels municipis que no hagin percebut cap subvenció del 

Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona per a la instal·lació de calderes o 

xarxes de biomassa forestal durant els 2 anys anteriors al de la convocatòria. Per la 

mateixa raó, en el cas de les línies 1 i 2, a les sol·licituds per a les instal·lacions que 

tinguin un període d’amortització menor a 5 anys, se’ls restaran 2 punts. 

Les sol·licituds se seleccionaran seguint l’ordre de més a menys puntuació, de manera 
que les que tinguin menys puntuació podrien no ser ateses en cas de manca de 
disponibilitat pressupostària. 
 
Els ajuts 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: 
 

Rang de puntuació 
obtinguda 

Percentatge aplicat a 
l’import màxim 
subvencionable 

>8 punts  100 % 
6-8 punts 85 % 
<6 punts 70 % 

 
El percentatge resultant respecte a la despesa elegible serà el resultat d’aplicar 
aquests percentatges als imports màxims per a cada línia i serà definit en la resolució. 
En cas que l’aplicació d’aquests percentatges no exhaureixi la dotació disponible, 
l’import disponible s’atorgarà primer a la sol·licitud amb més puntuació i després a la 
resta de sol·licituds amb ordre decreixent fins a exhaurir la dotació disponible. En tot 
cas, la repartició es farà fins a assolir, com a molt, els imports i percentatges que 
aquestes bases estableixen com a màxims per a cada línia.  
 
Les sol·licituds no ateses per manca de pressupost podran quedar en llista d’espera 
per al cas que hi hagi renúncies que alliberin prou crèdit com per atorgar les 
subvencions o es pugui ampliar la dotació de la convocatòria en resolucions ulteriors. 
Aquesta llista serà vigent fins al 31 de desembre de l’any d’aprovació de cada 
convocatòria 
 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
 
L’import estimat destinat a la convocatòria és de 323.000,00 €. Les aplicacions 
pressupostàries a què es carrega el crèdit pressupostari i els imports són els que es 
detallen a continuació.  



 

 

Aplicació pressupostària Anualitat Import (en €) 

Línia 1: 500/1700/7620900 2023 95.000,00 

Línia 2: 500/1700/7620900 2023 171.000,00 

Línia 3: 500/1700/7620900 2023 40.850,00 

Línia 1: 500/1700/7620900 2024 5.000,00 

Línia 2: 500/1700/7620900 2024 9.000,00 

Línia 3: 500/1700/7620900 2024 2.150,00 

Total  323.000,00 

 
La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i 
suficient en el pressupost de l’exercici futur. 
 
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 podrà ser ampliat amb una quantitat 
addicional de com a màxim el 50% addicional, 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 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 15 d’abril 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 preveu l’article 6 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 

 
Se subvencionaran actuacions, activitats o inversions realitzades a partir de l’1 de 
gener de 2023 i fins al termini de 16 mesos a partir de la notificació de la resolució 
d’atorgament de la subvenció. 

 
 

5. Termini per justificar les subvencions 
 

Els beneficiaris hauran 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 serà de 
16 mesos a partir de la notificació de la resolució d’atorgament de la subvenció. 
 
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 s’hagi adoptat una resolució, els 
sol·licitants podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci 
administratiu. 
 
6.2. Termini de notificació 
La resolució es notificarà de manera individualitzada a tots els beneficiaris, tal com 
preveu 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 95% de la subvenció amb càrrec 
a l’exercici 2023, com a pagament a justificar, una vegada acceptada la subvenció, 
prèvia sol·licitud;  el 5% restant es pagarà amb càrrec al pressupost de 2024 una 
vegada hagi estat justificada correctament la despesa. 
 
 
9. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà 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 
preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona.  
 
La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les 
bases específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves 
determinacions. 

https://tauler.seu.cat/

