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Núm. 2319
diPUtAció de GirOnA  
Programes Europeus 

Edicte d’aprovació de les bases específiques reguladores de les subvencions que concedeix la Diputació de Girona als ajuntaments, consells 
comarcals i altres ens locals, a presentar a la convocatòria (ordre GAH/45/2016, de 7 de març), del Departament de Governació, Adminis-
tracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya (eixos 4 i 6 del FEDER) 

El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 15 de març de 2016, va aprovar inicialment les bases específiques reguladores 
de les subvencions que concedeix la Diputació de Girona als ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals a presentar a 
la convocatòria (ordre GAH/45/2016, de 7 de març), del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 
de la Generalitat de Catalunya (eixos 4 i 6 del FEDER), segons el text que es transcriu a continuació: 

“BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ I D’EXECUCIÓ DE PROJECTES DELS 
AJUNTAMENTS, CONSELLS COMARCALS I ALTRES ENS LOCALS A PRESENTAR A LA CONVOCATÒRIA (ORDRE 
GAH/45/2016, DE 7 DE MARÇ), DEL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I 
HABITATGE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (EIXOS 4 I 6 DEL FEDER)

La Comissió Europea va adoptar, en data 12 de febrer de 2015, el Programa Operatiu “Catalunya” per mitjà del qual s’assignen 
ajudes del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (d’ara en endavant, FEDER), en el marc de l’objectiu d’inversió en 
creixement i ocupació, destinades a Catalunya (2014ES16RFOP011).

El 27 d’agost de 2015, el Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya va publicar 
dues guies per ajudar a preparar els projectes que podran ser elegibles en les convocatòries de Projectes d’especialització i 
competitivitat territorial (PECT) i d’eixos 4 (Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors) i 6 (conservar 
i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos ) del FEDER. 

Finalment, el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya ha publicat 
(DOGC núm. 7078, de 14.de març de 2016) l’ ordre GAH/45/2016, de 7 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores 
per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos 
prioritaris 4 i 6, i s’obre la convocatòria.

Durant aquests darrers mesos les àrees de Cooperació Cultural, de Medi Ambient i de Programes Europeus de la Diputació 
de Girona han treballat per tal de determinar unes línies d’actuació concretes (operacions) per als objectius específics (OE) 
enquadrats en els eixos 4 i 6 del FEDER.

Eix 4:

- OE 4.1.2. Augmentar la participació i la distribució de les energies renovables per a usos tèrmics, en particular la biomassa, 
el biogàs i els biocombustibles per al transport:

1.a) Execució d’inversions per instal·lar calderes de biomassa  en edificis municipals o edificis d’entitats locals a través de 
contractes innovadors. En aquest tipus de contractes, una empresa o microempresa de serveis energètics (MESE), realitzarà 
l’obra, la gestió de la instal·lació i durà a terme les mesures necessàries per aconseguir un estalvi energètic.

1.b) Creació de xarxes o microxarxes de calor de biomassa en edificis municipals i edificis d’entitats locals a través de contractes 
innovadors. En aquest tipus de contractes, una empresa o microempresa de serveis energètics (MESE), realitzarà l’obra, la 
gestió de la instal·lació i durà a terme les mesures necessàries per aconseguir un estalvi energètic.

1.c) Instal·lacions de producció de biocombustibles sòlids a partir de biomassa forestal i/o agrícola. Coberts per a la producció 
d’estella forestal i/o agrícola. Construcció i/o condicionament d’instal·lacions per a la producció d’estella.

- OE 4.3.1. Millorar l’eficiència energètica i la reducció d’emissions de CO2 a l’edificació i a les infraestructures i serveis públics:

1.d) Execució d’accions de millora integral de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior mitjançant contractes amb 
garantia d’estalvis (EPC). En aquest tipus de contractes, una empresa o microempresa de serveis energètics (MESE) realitzarà 
la gestió de la instal·lació i durà a terme les mesures necessàries per garantir l’estalvi energètic al municipi.
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1.e) Execució d’accions de millora de l’eficiència energètica d’edificis municipals o edificis de les entitats locals mitjançant 
contractes amb garantia d’estalvis (EPC). En aquest tipus de contractes, una empresa o microempresa de serveis energètics 
(MESE) realitzarà la gestió de la instal·lació i durà a terme les mesures necessàries per garantir l’estalvi energètic al municipi. 
S’inclouen instal·lacions d’energia renovable per autoconsum elèctric.

Eix 6:

- OE 6.3.1. Promoure la protecció, foment i desenvolupament del patrimoni cultural.

2.a) Renovació de les museografies dels equipaments de la Xarxa Territorial de Museus de les comarques de Girona, que 
permetin la valorització del patrimoni cultural.

2.b) Actuacions en equipaments de titularitat o gestió municipal o supramunicipal per a la informació, difusió, interpretació 
o educació ambiental del patrimoni natural i la biodiversitat d’espais naturals protegits de la demarcació.

- OE 6.3.2. Protecció, desenvolupament i promoció i de les àrees naturals, en particular les d’interès turístic.

2.c) Xarxa d’itineraris turístics ciclables i vies verdes que posin en valor i que enllacin espais naturals protegits de la demarcació 
de Girona.

Amb l’objectiu de regular, primer el procés de selecció i, desprès, l’execució de projectes dels ajuntaments, consells comarcals 
i altres ens locals a presentar a la convocatòria (Ordre GAH/45/2016, de 7 de març), del Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya (eixos 4 i 6 del FEDER), durant els anys 2016, 2017, 
2018, 2019 i 2020, es redacten aquestes bases.

1. Objecte

1.a) Aquestes bases tenen per finalitat regular el procés de selecció i d’execució de projectes dels ajuntaments, consells 
comarcals i altres ens locals a presentar a la convocatòria (Ordre GAH/45/2016, de 7 de març), del Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya (d’ara en endavant, el Departament) per als eixos 4 i 
6 del FEDER.

1.b) Els projectes s’hauran de referir a alguna de les operacions següents:

1.b.1) Eix 4

- OE 4.1.2. Augmentar la participació i la distribució de les energies renovables per a usos tèrmics, en particular la biomassa, 
el biogàs i els biocombustibles per al transport:

1.a) Execució d’inversions per instal·lar calderes de biomassa  en edificis municipals o edificis d’entitats locals a través de 
contractes innovadors. En aquest tipus de contractes, una empresa o microempresa de serveis energètics (MESE), realitzarà 
l’obra, la gestió de la instal·lació i durà a terme les mesures necessàries per aconseguir un estalvi energètic.

1.b) Creació de xarxes o microxarxes de calor de biomassa en edificis municipals i edificis d’entitats locals a través de contractes 
innovadors. En aquest tipus de contractes, una empresa o microempresa de serveis energètics (MESE), realitzarà l’obra, la 
gestió de la instal·lació i durà a terme les mesures necessàries per aconseguir un estalvi energètic.

1.c) Instal·lacions de producció de biocombustibles sòlids a partir de biomassa forestal i/o agrícola. Coberts per a la producció 
d’estella forestal i/o agrícola. Construcció i/o condicionament d’instal·lacions per a la producció d’estella.

- OE 4.3.1. Millorar l’eficiència energètica i la reducció d’emissions de CO2 a l’edificació i a les infraestructures i serveis 
públics:
1.d) Execució d’accions de millora integral de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior mitjançant contractes amb 
garantia d’estalvis (EPC). En aquest tipus de contractes, una empresa o microempresa de serveis energètics (MESE) realitzarà 
la gestió de la instal·lació i durà a terme les mesures necessàries per garantir l’estalvi energètic al municipi.

1.e) Execució d’accions de millora de l’eficiència energètica d’edificis municipals o edificis de les entitats locals mitjançant 
contractes amb garantia d’estalvis (EPC). En aquest tipus de contractes, una empresa o microempresa de serveis energètics 
(MESE) realitzarà la gestió de la instal·lació i durà a terme les mesures necessàries per garantir l’estalvi energètic al municipi. 
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S’inclouen instal·lacions d’energia renovable per autoconsum elèctric.

1.b.2) Eix 6

OE 6.3.1. Promoure la protecció, foment i desenvolupament del patrimoni cultural.

2.a) Renovació de les museografies dels equipaments de la Xarxa Territorial de Museus de les comarques de Girona, que 
permetin la valorització del patrimoni cultural.

2.b) Actuacions en equipaments de titularitat o gestió municipal o supramunicipal per a la informació, difusió, interpretació 
o educació ambiental del patrimoni natural i la biodiversitat d’espais naturals protegits de la demarcació.

OE 6.3.2. Protecció, desenvolupament i promoció i de les àrees naturals, en particular les d’interès turístic

2.c) Xarxa d’itineraris turístics ciclables i vies verdes que posin en valor i que enllacin espais naturals protegits de la demarcació 
de Girona.

2. Destinataris

2.a. Poden concórrer a la convocatòria de selecció i d’execució de projectes objecte d’aquestes bases tots els ajuntaments, 
consells comarcals i altres ens locals de la demarcació de Girona.

2b. El fet de concórrer a aquesta convocatòria implicar acceptar que la Diputació de Girona -o ens en qui delegui- sigui 
l’entitat representant per presentar la sol·licitud davant del Departament, beneficiària i executora de l’operació, si aquesta 
és aprovada pel Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. També implica subscriure tota aquella 
documentació necessària per a la presentació davant del Departament i execució de l’actuació, com poden ser, entre d’altres, 
la carta de compromís de participació i el conveni d’execució.

2c. Aquestes bases exclouen, expressament, aquells projectes d’ens locals que, junts o agrupats, vulguin concórrer, directament, 
a la convocatòria dels eixos 4 i 6 del FEDER del Departament.

TÍTOL PRIMER. PROCÉS DE SELECCIÓ

3. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds

3.1. La instrucció i ordenació de l’expedient per a la selecció dels projectes previstos en aquestes bases es realitzarà pel Servei 
de Programes Europeus d’aquesta Diputació.

3.2. L’examen i la valoració de les peticions corresponen a la Comissió Avaluadora  d’acord amb els criteris fixats en la base 7a. 

3.3. La Comissió Avaluadora d’aquestes subvencions estarà integrada pels següents membres:
President: 
La Diputada de Programes Europeus

Vocals: 
El diputat de Cooperació Cultural o persona en qui delegui
El diputat de Medi Ambient o persona en qui delegui
El secretari general o persona en qui delegui
La interventora general o persona en qui delegui
La cap de Servei de Cooperació Cultural
El cap de Servei de Medi Ambient
El cap del Servei de Programes Europeus
Un representat de cada grup amb veu i sense vot

3.4. La Comissió Avaluadora podrà demanar el suport de tècnics externs que aportin expertesa en la valoració de les propostes.

3.5. La Comissió Avaluadora s’haurà de reunir un cop finalitzat el període de presentació de sol·licituds que estableixi la 
corresponent convocatòria i procedirà a la revisió dels projectes i la seva valoració, segons es detalla en els punts següents 
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de les presents bases i, finalment, formularà proposta de resolució que haurà d’indicar el llistat de beneficiaris proposats per 
incloure a l’operació a presentar al Departament i per a l’atorgament de la subvenció i la quantia d’aquesta, així com la relació 
dels sol·licitants exclosos, amb indicació de la causa d’exclusió.

3.6. En cas que l’estudi de la documentació no sigui suficient per determinar la proposta, la Comissió Avaluadora podrà 
demanar informació addicional i/o concretar entrevistes amb alguns/es dels/de les sol·licitants, i recórrer a l’assessorament 
d’altres persones o institucions sobre l’abast dels projectes o actuacions.

3.7. La Comissió Avaluadora podrà proposar que una sol·licitud, valorada adequadament, sigui adscrita a una línia d’actuació 
diferent de la proposada pel sol·licitant si ajuda a la coherència i viabilitat de l’agregat de projectes a presentar als eixos 4 i 6.

3.8. L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, no esgotar el crèdit total assignat en la convocatòria.

4. Sol·licituds

4.1. La convocatòria fixarà el termini per presentar les sol·licituds.

4.2. Les sol·licituds seran signades per l’interessat o pel legal representant de l’entitat.

4.3. En les sol·licituds caldrà d’indicar en quina de les operacions detallades en la base 1.b) es presenta el projecte.

4.4. La presentació de les sol·licituds s’ha de fer mitjançant els models normalitzats disponibles a la web de la Diputació de 
Girona (www.ddgi.cat) per a cadascuna de les línies de subvenció, amb les següents modalitats:
-  Presentació convencional: presentar-la al Registre General de la Diputació de Girona, pujada Sant Martí, núm. 4, 17004, de 

Girona, així com per qualsevol dels mitjans que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i procediment administratiu comú.

-  Presentació telemàtica: amb signatura electrònica amb certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració 
Oberta de Catalunya.

4.5. A la sol·licitud estandarditzada, cal adjuntar la documentació corresponent.

4.5.1. En tots els casos, carta de compromís de participació signada per les entitats sol·licitants en que hi consti l’acceptació 
expressa de presentar l’actuació a aquesta convocatòria de la Diputació i que la Diputació presenti l’actuació a la convocatòria 
del Departament. La carta de compromís haurà d’estar signada per l’òrgan competent i ha d’incloure:
- Cobertura i/o abast territorial i nombre d’habitants beneficiats en l’àmbit en el qual s’executarà el projecte.
- Detall del cofinançament del projecte d’acord amb la base 10.3.
- Disponibilitat dels terrenys i/o dels bens immobles, si escau.
- Declaració específica de no generació d’ingressos derivats de l’actuació subvencionada.
- Si cal, informes i/o autoritzacions per tal d’executar l’operació o dur a terme l’activitat subvencionada.
-  Si l’activitat subvencionada s’ha de dur a terme al territori de la Xarxa natura 2000, certificat que l’execució d’aquesta no està 

inclosa en les afectacions generals de les directrius de la Xarxa Natura 2000.

4.5.2. Per a les operacions 1.a i 1.b) Convocatòria Eix 4:
- Avantprojecte.  A títol orientatiu:

1. Introducció i objectius 

2. Informació general 
2.1. Emplaçament 
2.2. Característiques tècniques de les instal·lacions existents (potència, circuits i control actual) 
2.3. Consum energètic previst de les dependències a calefactar 
2.3.1. Consums energètics de les dependències dels últims tres anys 

3. Descripció general del projecte i de la solució adoptada. Descripció de la proposta per fases del projecte, si s’escau 

4. Inversió. Pressupost desglossat.

5. Fotografies dels edificis on es preveu dur a terme l’actuació i de la sala de calderes actual.

Administració Local Diputació



Pàg. 19Núm. 55 – 21 de març de 2016

6. Plànols generals i plànols de situació.
-  Les factures dels combustibles dels últims 3 anys així com les partides de manteniment si s’escau, en format resum i 

certificades pel secretari/interventor. -En cas de sol·licituds que s’acullin al subministrament de l’estella estarà vinculat a 
actuacions de prevenció d’incendis i/o gestió forestal sostenible s’ha d’incloure una justificació que el subministrament de 
l’estella estarà vinculat a actuacions de prevenció d’incendis i/o gestió forestal sostenible en l’àmbit local. 

- Certificat de la titularitat i/o gestió municipal dels béns i serveis municipals en els quals s’instal·larà la caldera.

4.5.3. Per a l’operació 1.c) Convocatòria Eix 4:
- Avantprojecte que haurà d’incloure, com a mínim:
1. Breu descripció del projecte.
2. Objectiu, ubicació i abast territorial del projecte en superfície.
3. Viabilitat tècnica i econòmica del projecte
4. Volum anual estimat d’estella forestal produïda i/o emmagatzemada.
5. Pressupost desglossat 
6. Document estratègic per promoure l’aprofitament energètic de la biomassa forestal on es recullin les actuacions sol·licitades.
7. Plànols generals i plànols de situació.

4.5.4. Per a les operacions 1.d i 1.e) Convocatòria Eix 4:
- Avantprojecte, amb pressupost desglossat de les actuacions a realitzar i càlculs energètics justificant l’estalvi energètic 
aconseguit. Aquest document ha de permetre quantificar el potencial d’estalvi energètic i d’emissions de GEH, així com un 
estudi econòmic de la viabilitat de la inversió i del seu període d’amortització.
Caldrà especificar la següent informació:
 - Consum elèctric i/o tèrmic anual actual 
 - Consum elèctric i/o tèrmic anual estimat després de fer les millores
 - Inversió total de les millores i la corresponent descripció
 - Càlcul de l’estalvi energètic i econòmic anuals 
 - Càlcul del període de retorn de la inversió i anàlisi de la viabilitat econòmica
- Càlcul de l’estalvi d’emissions dels GEH
- Certificat de la titularitat i/o gestió municipal dels béns i serveis municipals en els qual es realitzarà la millora.
- Plànols generals i plànols de situació.
-  Auditoria energètica de l’enllumenat públic exterior / edificis i/o un certificat d’eficiència energètica que detalli possibilitats 

i costos de les intervencions a efectuar i identifiqui les oportunitats de millora energètica, d’acord amb el que s’estableix a 
la Guia tècnica de la Comissió en aquest àmbit (Technical  Guidance. Financing the energy renovation of buildings with 
Cohesion Policy  funding).

4.5.5. Per a l’operació 2.a) Convocatòria Eix 6:
Projecte detallat de renovació museogràfica, redactat seguint els criteris de valoració detallats en el punt 7.1.2; OE 6.3.1; 2.a). 

4.5.6. Per a l’operació 2.b) Convocatòria Eix 6:
Memòria descriptiva del projecte que haurà d’incloure, com a mínim documentació relativa als següents apartats:
1) Breu descripció del projecte.
2) Objectiu i abast territorial del projecte en relació a l’ENP.
3) Justificació de l’oportunitat del projecte i de la seva viabilitat econòmica.
4) Mesures d’estalvi i eficiència energètica de l’equipament
5) Implementació de noves tecnologies a l’equipament.
6) Accessibilitat de l’equipament
7) Pressupost detallat (per anualitats, per accions i per tipologia de despesa).

Documentació complementària: 
- Proposta de continguts i materials divulgatius, interpretatius i vinculació amb el patrimoni natural de l’ENP pertinent.
- Projecte museogràfic, pedagògic o educatiu de l’equipament.
- Propostes d’activitats educatives existents o elaborades.

4.5.7. Per a l’operació 2.c) Convocatòria Eix 6:
Memòria descriptiva del projecte redactada seguint els criteris de valoració detallats en la base 7.1.2; OE 6.3.2; operació 2.c)

Documentació complementària: 
- Mapa de concreció de l’itinerari.
- Documentació que acrediti la titularitat dels terrenys on es desenvoluparà el projecte
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4.6. Els aspectes a valorar que no continguin informació detallada i clara en el document explicatiu del projecte mitjançant el 
qual es sol·licita la subvenció no es puntuaran.

4.7. La Diputació de Girona podrà demanar tota aquella documentació que sigui necessària per completar la sol·licitud 
d’acord amb els requisits establerts a la convocatòria del Departament.

4.8. L’esmena de defectes en la sol·licitud o l’aportació de la documentació requerida s’ha de realitzar, després del requeriment 
i amb l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la seva notificació. Si transcorregut aquest termini 
no s’ha esmenat o s’ha aportat la documentació preceptiva, s’entén que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud, amb la 
resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes previstos a l’article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i procediment administratiu comú, i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.

5. Selecció de projectes

5.1. Les sol·licituds rebudes seran valorades per la Comissió Avaluadora establerta a la base 3.3. 

5.2. La Comissió Avaluadora podrà proposar que una sol·licitud, valorada adequadament, sigui adscrita a una operació 
diferent de la proposada pel sol·licitant si ajuda a la coherència i viabilitat de l’agregat de projectes a presentar als eixos 4 i 6.

6. Contingut dels projectes

6.1 La Comissió Avaluadora examinarà els projectes presentats i dictaminarà si aquests encaixen, o no, en les operacions 
determinades al punt 1b) d’aquestes bases.

6.2 La Comissió Avaluadora dictaminarà quins són els projectes admesos, i que poden passar a la fase següent de valoració, 
i quins resten descartats.

7. Valoració

La Comissió Avaluadora procedirà valorar i puntuar les propostes admeses d’acord amb els criteris següents:

7.1.1. Eix 4

- OE 4.1.2. Augmentar la participació i la distribució de les energies renovables per a usos tèrmics, en particular la biomassa, 
el biogàs i els biocombustibles per al transport:

1.a) Execució d’inversions per instal·lar calderes de biomassa  en edificis municipals o edificis d’entitats locals a través de 
contractes innovadors. En aquest tipus de contractes, una empresa o microempresa de serveis energètics (MESE), realitzarà 
l’obra, la gestió de la instal·lació i durà a terme les mesures necessàries per aconseguir un estalvi energètic.

1.b) Creació de xarxes o microxarxes de calor de biomassa en edificis municipals i edificis d’entitats locals a través de contractes 
innovadors. En aquest tipus de contractes, una empresa o microempresa de serveis energètics (MESE), realitzarà l’obra, la 
gestió de la instal·lació i durà a terme les mesures necessàries per aconseguir un estalvi energètic.

Criteri
Dimensió dels municipis/Ens supramunicipals Punts

Municipis de fins a 1.000 habitants 2
Municipis de 1.001 a 5.000 habitants 1,5
Municipis de 5.001 a 10.000 habitants 1
Municipis de més de 10.000 habitants 0,5
Actuacions per a ens supramunicipals 0,5
Actuacions presentades per ens supramunicipals que englobin més d'un municipi 2
Els municipis/ens supramunicipals que no hagin percebut cap subvenció del Servei de Medi Ambient 
de la Diputació de Girona durant els anys 2014 i 2015 per a instal·lació de calderes o xarxes de biomassa 
forestal

2

Municipis adherits al Pacte d’alcaldes i que hagin aprovat el PAES per Ple 3
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Criteris tècnics ambientals i econòmics Fins a:
(Punts)

Període d’amortització de les inversions de 6 anys o inferior (Es donarà la puntuació màxima a la 
sol·licitud que tingui un període d’amortització en anys més baix, amb el llindar mínim de 6 anys, i la 
resta tindran una puntuació proporcional, segons la fórmula: període mínim presentat x 2 / període 
de la sol·licitud analitzada).

2

Municipi que disposi d’un model de comptabilitat i seguiment energètic. 1
Instal·lació combinada amb altres fonts d’energia renovable. Degudament quantificades a nivell 
d’inversions econòmiques i d’estalvi energètic i/o emissions. Fórmula:((inversió econòmica/màxima 
inversió econòmica) + (estalvi energètic/màxim estalvi energètic)).

2

Instal·lació combinada amb inversions de millora de l’eficiència energètica. Degudament quantificades 
a nivell d’inversions econòmiques i d’estalvi energètic i/o emissions. Fórmula:((Inversió econòmica/ 
màxima inversió econòmica)+ (estalvi energètic/màxim estalvi energètic)).

2

Emissions anuals estalviades (Es donarà la puntuació màxima a la sol·licitud que tingui una major 
reducció d’emissions i la resta tindran una puntuació proporcional, segons la fórmula: emissions 
estalviades de la sol·licitud analitzada x 3 / màximes emissions estalviades presentades*). En cas 
de nous sistemes de calefacció que no incorporin sistemes preexistents, la puntuació d’aquest 
apartat serà 0 pel fet que no comporten estalvi energètic sobre la despesa actual. En cas de grans 
instal·lacions que descompensin la proporció, a aquestes se'ls assignaran 3 punts i prendran com a 
màximes les restants.

3

Actuacions de prevenció d’incendis i/o gestió forestal sostenible en l’àmbit local. La 
justificació es valorarà en funció del l’existència d'una estratègia a nivell municipal o comarcal 
que vinculi la prevenció d´incendis o la gestió forestal sostenible amb l’aprofitament forestal 
de la biomassa.

2

* Les sol·licituds seran seleccionades 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. 

1.c) Instal·lacions de producció de biocombustibles sòlids a partir de biomassa forestal i/o agrícola. Coberts per a la producció 
d’estella forestal i/o agrícola. Construcció i/o condicionament d’instal·lacions per a la producció d’estella.

Dimensió dels municipis/Ens supramunicipals Punts
Municipis de menys de 1.000 habitants 2
Municipis de 1.001 a 5.000 habitants 1,5
Municipis de 5.001 a 10.000 habitants 1
Municipis de més de 10.000 habitants 0,5
Actuacions per a ens supramunicipals 0,5
Actuacions presentades per ens supramunicipals que englobin més d'un municipi 2

Criteris tècnics ambientals i econòmics Fins a:
(Punts)

Abast territorial del projecte.
(Abast territorial de la sol·licitud x 2 / Màxim abast territorial de les sol·licituds presentades)*. 2

Actuacions previstes en un document estratègic per promoure l’aprofitament energètic de la biomassa 
forestal. 3

Volum de biomassa anual produïda
(Volum de biomassa anual produïda per la instal·lació sol·licitada x 2/ Màxim volum anual produït de les 
sol·licituds presentades).

2

Viabilitat de la inversió
(Ràtio Volum de biomassa produïda/Import Instal·lació de la sol·licitud x 2 / Ràtio Volum de biomassa 
produïda/Import Instal·lació de la instal·lació més viable econòmicament de les sol·licitud presentades).

2

* En cas que l’abast territorial no quedi suficientment justificat es prendrà per defecte la superfície forestal entorn la 
instal·lació en un radi de 25 km.
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- OE 4.3.1. Millorar l’eficiència energètica i la reducció d’emissions de CO2 a l’edificació i a les infraestructures i serveis públics:

1.d) Execució d’accions de millora integral de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior mitjançant contractes amb 
garantia d’estalvis (EPC). En aquest tipus de contractes, una empresa o microempresa de serveis energètics (MESE) realitzarà 
la gestió de la instal·lació i durà a terme les mesures necessàries per garantir l’estalvi energètic al municipi.

1.e) Execució d’accions de millora de l’eficiència energètica d’edificis municipals o edificis de les entitats locals mitjançant 
contractes amb garantia d’estalvis (EPC). En aquest tipus de contractes, una empresa o microempresa de serveis energètics 
(MESE) realitzarà la gestió de la instal·lació i durà a terme les mesures necessàries per garantir l’estalvi energètic al municipi. 
S’inclouen instal·lacions d’energia renovable per autoconsum elèctric.

Criteri
Dimensió dels municipis/Ens supramunicipals Punts

Municipis de fins a 1.000 habitants 2
Municipis de 1.001 a 5.000 habitants 1,5
Municipis de 5.001 a 10.000 habitants 1
Municipis de més de 10.000 habitants 0,5
Actuacions per a ens supramunicipals 0,5
Actuacions presentades per ens supramunicipals que englobin més d'un municipi 2
Municipis adherits al Pacte d’alcaldes i que hagin aprovat el PAES per Ple. 3

Criteris tècnics ambientals i econòmics Fins a:
(Punts)

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 la resta tindran una puntuació proporcional, segons la 
fórmula: període de la sol·licitud analitzada x 2 / període mínim presentat).

2

Percentatge d’estalvi energètic aconseguit (Es donarà la puntuació màxima a la sol·licitud que tingui 
un major percentatge d’estalvi i la resta tindran una puntuació proporcional, segons la fórmula: 
estalvi de la sol·licitud analitzada x 2 / màxim estalvi energètic presentat).

2

Emissions anuals estalviades (Es donarà la puntuació màxima a la sol·licitud que tingui una major 
reducció d’emissions i la resta tindran una puntuació proporcional, segons la fórmula: emissions 
estalviades de la sol·licitud analitzada x 2 / màximes emissions estalviades presentades). (En cas de 
grans actuacions que descompensin la proporció, a aquestes se’ls assignaran 2 punts i es prendran com 
a màximes les restants).

2

7.1.2. Eix 6

OE 6.3.1. Promoure la protecció, foment i desenvolupament del patrimoni cultural.

2.a) Renovació de les museografies dels equipaments de la Xarxa Territorial de Museus de les comarques de Girona, que 
permetin la valorització del patrimoni cultural. No s’hi podran presentar els equipaments de titularitat o gestió directa de la 
Generalitat de Catalunya.

Criteri Fins a:
(Punts)

1. Definició global de la proposta museogràfica. 5
2. Adaptació de la nova museografia als diferents públics (escolars, tercera edat, públic ocasional, públic 

familiar, experts, etc.)
5

3. Estratègia educativa i divulgativa de la nova museografia. 5
4. Implementació de les noves tecnologies en el discurs museogràfic (interactivitat, gamificació, etc.) 4
5. Accessibilitat per a públics en risc d’exclusió social i cultural. 3
6. Adequació de la inversió del pla en relació a l’equipament sol·licitant.

3
6.1 Percentatge de superfície de l’equipament a renovar, en relació a la superfície total.
6.2 Pressupost ordinari de l’equipament i fons propis previstos per la despesa de renovació.
6.3 Viabilitat del pla de renovació.
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Criteri Fins a:
(Punts)

7. Antiguitat de la museografia actual. 5
8. Integració de mesures d’eficiència energètica. 3

2.b) Actuacions en equipaments de titularitat o gestió municipal o supramunicipal per a la informació, difusió, interpretació o 
educació ambiental del patrimoni natural i la biodiversitat d’espais naturals protegits (ENP) de la demarcació de Girona. No 
s’hi podran presentar els equipaments de titularitat o gestió directa de la Generalitat de Catalunya.

Criteri Fins a:
(Punts)

Definició, oportunitat i viabilitat del projecte (Màxim 10)
1.Definició global del projecte Fins a 3
2. Justificació de la proposta i viabilitat econòmica de l’equipament Fins a 3
3. Mesures d’eficiència energètica 2
4.Implementació de noves tecnologies (interactivitat, gamificació, etc.) a l’equipament. 1
5.Accessibilitat per a públics en risc d’exclusió social i cultural 1

Aspectes territorials (Màxim 11)
6.Tipologia de l’ENP Fins a  5

ENP sense cap centre d’interpretació de l’ENP 5
Espai PEIN/Xarxa Natura 2000 3
Espai Natural de Protecció Especial 1

7.Nombre de municipis que integren l’ENP Fins a 4
>10 4
6-10 3
3-5 2
1-2 1

8.Dimensió del municipi on es situa l’equipament Fins a  2
Municipis de fins a 1.000 habitants 2
Municipis de 1.001 a 5.000 habitants 1,5
Municipis de 5.001 a 10.000 habitants 1
Municipis de més de 10.000 habitants 0,5

Continguts i aspectes pedagògics (Màxim 9)
9. Adequació de continguts i materials divulgatius/interpretatius en relació a elements prioritaris 
de conservació i singulars del patrimoni de l’ENP.

Fins a 3

10. Integració de patrimoni natural i cultural en els continguts 1
11. Existència d’un projecte, museogràfic o pedagògic vinculat a l’equipament 2
12. Existència de propostes d’activitats educatives 1
13. Ús de l’equipament en activitats dels programes pedagògics de la Diputació de Girona, actual 
o en campanyes anteriors.

2

OE 6.3.2. Protecció, desenvolupament i promoció i de les àrees naturals, en particular les d’interès turístic.

2.c) Xarxa d’itineraris turístics ciclables i vies verdes que posin en valor i que enllacin espais naturals protegits de la demarcació 
de Girona..

Criteri Fins a:
(Punts)

Maduresa del projecte 5
Experiència en projectes similars 5
Connectivitat amb altres infraestructures ciclables i vies verdes ja existents 5
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Capacitat de gestió, manteniment i promoció dels diferents usos de la infraestructura una vegada executada 5
Abast territorial (municipis beneficiats) 15
Adequació i integració a senyalètiques existents. 5
Edició de materials interpretatius i de suport. 5

7.2. La puntuació obtinguda servirà per atorgar un ordre d’elegibilitat als projectes i no per variar el percentatge de 
cofinançament aportat per la Diputació de Girona, el qual, en tots els projectes seleccionats serà el mateix, d’acord amb la 
base 9a d’aquestes bases.

7.3. D’acord amb la puntuació obtinguda, i seguint l’ordre de més a menys punts, s’atorgarà el cofinançament establert a la 
base anterior fins a esgotar la consignació pressupostària. 

7.4. Per tal d’evitar la distorsió de projectes excessivament grans, la Comissió Avaluadora, calcularà la mitjana de la despesa 
subvencionada en cadascuna de les operacions anteriors i retallarà la despesa elegible d’aquells projectes que superin la 
mitjana de la despesa elegible del conjunt de projectes subvencionats multiplicat per 1,25. Aquest límit màxim de despesa 
elegible de la mitjana de tots els projectes per 1,25 es podrà superar en cas que no s’esgotés la consignació pressupostària 
d’una de les operacions o se’n pogués afegir d’una altra operació que no s’hagués esgotat.

7.5. El límit anterior no serà d’aplicació en l’operació 2.c) a fi de promoure la connectivitat i l’extensió de les rutes ciclables i 
vies verdes.

8. Resolució de les sol·licituds

La proposta de resolució dels projectes seleccionats, elaborada per la Comissió Avaluadora, serà sotmesa a consideració de la 
Presidència, òrgan que resoldrà definitivament, en diversos actes, la selecció de projectes i l’atorgament del cofinançament. 

a) La resolució serà notificada de manera individualitzada a tots els beneficiaris i també als peticionaris als quals s’hagi 
desestimat la sol·licitud. 

b) La Presidència de la Diputació haurà d’emetre la corresponent resolució en el termini màxim de dos mesos a comptar 
de la finalització del període de presentació de les sol·licituds. Un cop transcorregut dos mesos sense que s’hagi adoptat la 
resolució, s’entendrà que han estat desestimades per silenci administratiu. 

TÍTOL SEGON. ATORGAMENT DE LES SUBVENCIONS

9. Cofinançament

9.1. Els projectes seleccionats, a més de ser agrupats i presentats a la convocatòria del Departament, seran beneficiaris d’un 
percentatge de cofinançament, per part de la Diputació de Girona, sempre que siguin aprovats dintre de la convocatòria del 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya (Ordre GAH/45/2016).

9.2. El percentatge de cofinançament no podrà excedir del 25% de la despesa elegible fixada en la Resolució aprovatòria del 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 

9.3. El cofinançament de la Diputació de Girona serà del mateix percentatge per a tots els projectes -o parts de projectes- 
seleccionats.

10. Atorgament de la subvenció

10.1. L’acceptació del projecte de l’ens local per tal de ser agrupat i presentat a la convocatòria del Departament i de la 
concessió de la corresponent subvenció de fins el 25% de la despesa elegible, fixat en la base anterior, es realitzarà, per mitjà 
de la Presidència de la Diputació i restarà condicionada a que el projecte sigui aprovat pel Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya en l’acte de resolució de la convocatòria (Ordre 
GAH/45/2016, de 7 de març), i que la despesa tingui la condició d’elegible.

10.2. En cas que un projecte sigui aprovat pel Departament però una part de la despesa sigui considerada no elegible, d’acord 
amb el termes de la convocatòria GAH/45/2016, del Departament, la Diputació de Girona podrà no acceptar la subvenció del 
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Departament. En tots els casos l’aportació del 25% del cost (sense IVA) que durà a terme la Diputació de Girona s’entendrà 
sobre la despesa elegible que fixi la resolució del Departament. 

10.3. L’acte de concessió de la subvenció inclourà el detall de costos màxims assumits per la Diputació i per l’ens local 
respectiu que serà d’acord amb la taula següent:
- FEDER, per mitjà de la subvenció del Departament: 50% (sense IVA).
- Subvenció de la Diputació de Girona: 25% (sense IVA).
- Ens local: 25% restant, més l’IVA imputable.

10.4. Un conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’ens local beneficiari regularà les condicions d’execució i 
de lliurament del bé, de l’equipament o de l’obra per part de la Diputació de Girona a l’ens local i articularà el retorn del 
25% de la despesa elegible, més l’IVA repercutible, que l’ens local haurà d’efectuar a la Diputació. Aquest lliurament  haurà 
de complir amb els requisits establerts a la convocatòria del Departament, especialment, amb la base 23.1.b de l’annex I de 
l’Ordre GAH/45/201.

10.5. En el cas de les operacions 1.a, 1.b, 1.c, 1.d i 1.e (eix 4 del FEDER), els municipis beneficiaris de la subvenció es 
comprometen a dur a terme la gestió energètica integral de la instal·lació o dels edificis a través d’un contracte amb MESE 
(microempresa de serveis energètics). Per tal de dimensionar, definir i adaptar els contractes amb MESE a les necessitats 
de cada municipi, la Diputació de Girona, per mitjà del programa “Beenergi” (Bundling sustainable energy investments 
for Girona’s municipalities, el qual ha rebut finançament del programa de la Unió Europea «Horitzó 2020», d’investigació 
i innovació, en virtut de l’acord de subvenció número 649789), oferirà assistència gratuïta als municipis beneficiaris de la 
subvenció, tal com es fa amb els municipis adherits al Pacte d’Alcaldes.

11. Costos elegibles

S’admetran els costos d’execució de projectes que la Resolució aprovatòria del Departament determini. A títol, només 
orientatiu, es podrà considerar despesa elegible, si així ho confirma la Departament de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge de la Generalitat de Catalunya:
-  Tasques tècniques per compte propi -incloent-hi la despesa de personal directament aplicable- o subcontractades, segons 

els límits establerts.
-  Adquisició i/o amortització d’equipaments i fungibles necessaris per a l’execució de les operacions, només per l’import 

directament associat a la durada del projecte.
-  Adquisició i/o amortització d’intangibles i eines tecnològiques necessàries per executar les operacions (ús de llicències, 

sistemes d’informació i programari, etc.).
- Actuacions sobre espais físics per a la seva adequació i us.
-  Adquisició de terrenys no edificats i edificats necessaris per al projecte fins a un màxim del 10% de la despesa total 

subvencionable de l’operació a la qual estigui vinculada.

En cap cas, l’IVA serà elegible.

12. Naturalesa i procediment de concessió

El percentatge de cofinançament que s’atorgui a cada peticionari, d’acord amb les bases anteriors, tindrà la condició de 
subvenció i, com a tal, seran discrecionals, voluntàries i eventuals, seran revocables i reduïbles en tot moment per les causes 
previstes en la legislació vigent, en l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona o en aquestes bases. Les 
subvencions atorgades tindran caràcter finalista i no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i 
no es poden al·legar com a precedent.

El procés de selecció de projectes, fixat en la base 3a i següents, atorga a la subvenció concedida per part de la Diputació de 
Girona el caràcter de subvencions en concurrència competitiva tal com preveu l’article 59 del RLGS.

13. Determinació de l’import de les subvencions i graduació per incompliments

L’import de la convocatòria es fixarà en funció de la corresponent consignació pressupostària la qual cosa determinarà el 
nombre màxim d’ajudes que es podran concedir en cada convocatòria.

Les subvencions atorgades s’entendran fixades en l’import establert en la resolució de la concessió i no podran excedir del 
25% de la despesa elegible de l’actuació subvencionada.
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Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada.

14. Acceptació

Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes el beneficiari no manifesta el contrari, s’entendrà 
acceptada la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades que li siguin d’aplicació.

15. Obligació de difusió i publicitat
 
Els beneficiaris hauran de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat 
o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció. 

16. Règim jurídic

El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions està constituït per:
- L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
- Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona.
- La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
- El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions.
-  La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 

comú.
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
- El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
-  Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat 

de Catalunya.
- Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques.
- Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament del patrimoni dels ens locals.
- Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte.

17. Interpretació

La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en la Diputació de Girona, i correspondrà a la 
Presidència d’aquesta la resolució de les incidències que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels 
actes expressament atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes bases.

18. Vigència

Aquestes bases tenen vigència mentre no es modifiquin o deroguin.

Disposició addicional

Les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, així com el seu extracte previst a l’article 17-3-b) de la Llei 
38/2003, General de Subvencions, es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.

Disposició final 

Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, i 
restaran vigents fins que se n’acordi la modificació o derogació.”

Sotmetre les bases esmentades a informació pública durant un termini de 20 dies, mitjançant anunci en el BOP i en el tauler 
d’anuncis de la Corporació i per referència en el DOGC. En el supòsit que no es formulin al·legacions i/o reclamacions durant 
el termini d’informació pública, aquest acord quedarà elevat a definitiu.

Girona, 16 de març de 2016 

Pere Vila i Fulcarà
President
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