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núm. 903
diPUtAció de GirOnA 
Medi ambient 

Edicte d’aprovació de la convocatòria de subvencions del programa de su-
port a la instal·lació de calderes i xarxes de calor de biomassa municipals, 
anualitat 2017 

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de data 24 
de gener de 2017, va aprovar l’acord, la part dispositiva del qual és 
del tenor literal següent:

“PrIMer. aprovar la convocatòria de subvencions del programa 
de suport a la instal·lació de calderes i xarxes de calor de biomassa 
municipals, anualitat 2017, del següent tenor literal:

“COnVOCaTÒrIa De suBVenCIOns DeL PrOGraMa De su-
POrT a La InsTaL·LaCIÓ De CaLDeres I XarXes De CaLOr 
De BIOMassa MunICIPaLs. anuaLITaT 2017

1 . Objecte i finalitat

subvencions en règim de concurrència competitiva que concedeix 
la Diputació de Girona als ajuntaments signataris del Pacte d’al-
caldes dins del programa de suport per instal·lar calderes i xarxes 
de calor de biomassa municipals en equipaments de titularitat i/o 
gestió municipal la despesa energètica dels quals correspongui pa-
gar-la a l’ajuntament i que hagin estat previstes en el pla d’acció 
d’energia sostenible (Paes) aprovat pel Ple municipal, d’acord amb 
les bases especifiques reguladores de subvencions als ajuntaments 
per a la instal·lació de calderes i xarxes de calor de biomassa apro-
vades pel Ple de la Diputació en la sessió de data 20 de desembre de 
2016 i publicades al BOP núm. 8 de data 12 de gener de 2017.

Línia 1. execució d’inversions per instal·lar calderes de biomassa 
o microxarxes de calor, de potències menors o iguals a 70 kW, per 
millorar l’eficiència energètica d’edificis a través de contractes inno-
vadors. en aquest tipus de contractes, una empresa o microempre-
sa de serveis energètics (ese o Mese) gestionarà la instal·lació, la 
mantindrà i durà a terme les mesures necessàries per aconseguir un 
estalvi energètic.

Línia 2. execució d’inversions per instal·lar calderes de biomassa, 
xarxes o microxarxes de calor, de potències majors a 70 kW, que uti-
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litzin biomassa per millorar l’eficiència energètica d’edificis a través 
de contractes innovadors. en aquest tipus de contractes, una empre-
sa o microempresa de serveis energètics (ese o Mese) gestionarà la 
instal·lació, la mantindrà i durà a terme les mesures necessàries per 
aconseguir un estalvi energètic.

2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària

L’import total destinat a la convocatòria és de tres-cents setanta mil 
euros. el crèdit pressupostari va amb càrrec a les aplicacions pressu-
postàries i imports següents:

aplicació Pressupostària Import en euros
Línia 1: 300/1700/76200 100.000,00
Línia 2: 300/1700/76200 270.000,00
Total 370.000,00

en cas que no s’esgoti el pressupost d’alguna de les aplicacions 
pressupostàries, i a fi d’atendre el màxim de sol·licituds, la suma 
excedent es podrà utilitzar per cobrir les línies que quedin man-
cades de pressupost, una cop feta la corresponent modificació del 
pressupost, si s’escau.
Per altra banda, es podran augmentar els crèdits destinats a aquesta 
convocatòria en funció de les sol·licituds rebudes i de la disponibili-
tat de les aplicacions pressupostàries corresponents, prèvia modifi-
cació pressupostària, si s’escau.

3 . Termini  de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds de subvenció es podran presentar a partir de l’ende-
mà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial 
de la Província i fins al dia 15 de març de 2017.
La presentació de les sol·licituds s’ha de fer segons el que s’indica a 
l’apartat 7è de les bases, mitjançant el formulari disponible al web 
de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat). La sol·licitud s’haurà de 
signar electrònicament mitjançant signatura electrònica de qual-
sevol dels certificats admesos per la plataforma PSIS del Consorci 
aOC.
en cas que la documentació presentada sigui considerada incorrecta 
o incompleta, el centre gestor de Medi ambient de la Diputació de 
Girona podrà requerir que el sol·licitant, en el termini de deu dies, 
ampliï o esmeni la informació aportada en la sol·licitud. si trans-
corregut aquest termini no s’ha esmenat o s’ha aportat la documen-
tació reclamada, d’acord amb el que estableix l’article 68 de la llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
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administracions públiques, 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 21 de la Llei 39/2015, i s’arxivaran les 
actuacions sense cap tràmit ulterior.

4. Àmbit temporal de les accions subvencionables

es subvencionaran actuacions realitzades a partir de 1 de gener de 
2017 i fins la data de venciment del termini de justificació de les 
subvencions.

5. Termini per justificar les subvencions

El termini per finalitzar els treballs de construcció i posada en fun-
cionament de la instal·lació i presentar el compte justificatiu simpli-
ficat acompanyat de la documentació  que estableix el punt 15è de 
les bases serà de 16 mesos a partir de la notificació de la resolució 
d’atorgament de la subvenció. en el cas que els projectes subvencio-
nats siguin licitats de forma agregada des de la Diputació, el termini 
de finalització de treballs i posada en funcionament de la instal·lació 
serà de 12 mesos a partir de la data del trasllat, per part de la Dipu-
tació a l’ajuntament, de la proposta de resolució d’adjudicació del 
contracte.
L’incompliment d’aquests terminis, comportarà la pèrdua del dret 
d’obtenir la subvenció, prèvia resolució de Presidència en els termes 
que estableix l’article 33 de l’Ordenança General de subvencions de 
la Diputació de Girona.

6. Termini de resolució i notificació

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució de la convoca-
tòria és de sis mesos a comptar a partir de la publicació de l’extrac-
te de la convocatòria, la qual serà notificada de manera individu-
alitzada a tots els beneficiaris i també als peticionaris la sol·licitud 
dels quals hagi estat desestimada en el termini màxim de deu dies a 
comptar des de la data d’adopció de l’acord. un cop transcorregut 
aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants 
podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci ad-
ministratiu.

7. règim de recursos

La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Con-
tra aquesta es pot interposar un recurs contenciós administratiu da-
vant del Jutjat Contenciós administratiu de Girona, en el termini de 
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dos mesos a comptar des del dia següent al de la notificació.
alternativament i de forma potestativa, es pot interposar un recurs 
de reposició davant el president de la Diputació de Girona, en el 
termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la notificació.

8. Publicitat

aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputa-
ció i al lloc web de la Diputació, i l’extracte d’aquesta, d’acord amb 
el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvenci-
ons, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona.

seGOn. autoritzar la despesa de 370.000,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 300/1700/76200 de l’any 2017.

TerCer. Determinar que el termini de presentació de les sol·licituds 
comença l’endemà de la data de publicació d’aquesta convocatòria 
al BOP i finalitzarà el 15 de març de 2017.

QuarT. Garantir els principis de publicitat, transparència, concur-
rència, objectivitat, igualtat i no discriminació mitjançant la inserció 
dels corresponents anuncis al Tauler d’anuncis de la Corporació, 
Butlletí Oficial de la Província de Girona i a la web corporativa.

CInQuÈ. Facultar àmpliament el president de la Corporació als 
efectes de procedir a l’execució del present acord i per resoldre els 
recursos que es puguin interposar contra la resolució de la convo-
catòria.”

Girona, 1 de febrer de 2017 

Pere Vila i Fulcarà 
President 
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