
Pàg. 31Núm. 243 – 20 de desembre de 2019

B
O

P
-2

01
9_

0_
24

3_
10

10
0

núm. 10100
diPUtAció de GirOnA 
Medi ambient 

Extracte en la BDNS de la convocatòria anticipada de subvencions del pro-
grama de suport a la instal·lació de calderes i xarxes de calor de biomassa 
municipals. Anualitat 2020 

administració Pública: DIPuTaCIÓ PrOVInCIaL De GIrOna 
Codi administració Pública: L02000017 
Òrgan: DIPuTaCIÓ PrOVInCIaL De GIrOna 
Codi Òrgan: L02000017 
Id anunci: 55213 
Codi convocatòria: 486924 
Ref convocatòria: 490604/041 
Des convocatòria: Convocatòria anticipada de subvencions del pro-
grama de suport a la instal·lació de calderes i xarxes de calor de 
biomassa municipals (anualitat 2020) 

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3 b i 20.8 a de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es pu-
blica l’extracte de la convocatòria el text complet de la qual es pot 
consultar a la Base de Datos nacional de subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).
 
Primer. Beneficiaris 
Els ajuntaments i/o les entitats municipals descentralitzades de 
municipis de la província de Girona signataris del Pacte d’alcaldes 
per a l’eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic que 
hagin aprovat PAES o PAESC, sigui d’àmbit municipal o d’un abast 
territorial més ampli, o un PALS.

Segon. Objecte 
Estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de 
subvencions del servei de Medi ambient de la Diputació de Girona 
per al finançament de calderes en equipaments de titularitat o gestió 
municipal i xarxes o micro-xarxes de calor municipals.

Les subvencions es defineixen en dues línies:
Línia 1. Execució d’inversions per instal·lar calderes de biomassa 
o crear micro-xarxes de calor municipals, de potències menors o 
iguals a 70 kW, per millorar l’eficiència energètica d’edificis a través 
de contractes innovadors. En aquest tipus de contractes, una empre-
sa gestionarà de manera integral la instal·lació, la mantindrà i durà 
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a terme les mesures necessàries per aconseguir un estalvi energètic.
 
Línia 2. Execució d’inversions per instal·lar calderes de biomassa, 
crear xarxes o micro-xarxes de calor municipals, de potències majors 
a 70 kW, que utilitzin biomassa per millorar l’eficiència energètica 
d’edificis a través de contractes innovadors. En aquest tipus de con-
tractes, una empresa gestionarà de manera integral  la instal·lació, 
la mantindrà i durà a terme les mesures necessàries per aconseguir 
un estalvi energètic.

Tercer. Bases reguladores
Acord del Ple de 19 de novembre de 2019 de la Diputació de Girona, 
publicat en el BOP núm. 229 de 29 de novembre  de 2019.

Quart. Import
L’import estimat destinat a la convocatòria és de 345.000,00 €. Les 
aplicacions pressupostàries a què es carrega el crèdit pressupostari i 
els imports són els que es detallen a continuació.
Línia 1: 35.000,00 euros. Aplicació pressupostària: 500/1700/46200
Línia 1: 75.000,00 euros. Aplicació pressupostària: 500/1700/76200
Línia 2: 35.000,00 euros. Aplicació pressupostària: 500/1700/46200
Línia 2: 200.000,00 euros. Aplicació pressupostària: 500/1700/76200

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds començarà l’endemà de la 
publicació d’aquest anunci al BOP i finalitzarà el dia 28 de febrer de 
2020..

Girona, 11 de desembre de 2019 

Miquel Noguer i Planas 
President  
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