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Id Anunci: 25887 
Codi convocatòria: 386489 
Des convocatòria: Convocatòria Del Pla a l’acció 2018-2019 

Extracte de l’acord de data 30 de gener de 2018 de la Junta de Go-
vern de la Diputació de Girona, pel qual s’aprova la convocatòria de 
les subvencions de la campanya «Del pla a l’acció» (any 2018-2019)

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3b i 20.8a 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 de municipis de la demarcació de Girona signata-
ris del Pacte d’alcaldes per a l’eficiència energètica i la lluita contra 
el canvi climàtic que hagin aprovat un Pla d’Acció per a l’Energia 
Sostenible (PAES), ja sigui d’àmbit municipal o d’un abast territorial 
més ampli.

Segon. Objecte

Línia 1. Serveis de comptabilitat i gestió de subministraments ener-
gètics municipals i/o adquisició de programes informàtics per a la 
comptabilitat i la gestió de dades energètiques, redacció d’informes 
de seguiment dels PAES o PAESC i punts d’informació energètica 
municipals adreçats a la ciutadania.

Línia 2. Adquisició i instal·lació d’un punt de càrrega públic per a 
vehicles elèctrics.
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Línia 3. Inversions per millorar l’eficiència energètica i reduir les 
emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

Línia 4. Inversions per millorar l’eficiència energètica de l’enllume-
nat públic exterior mitjançant contractes amb garantia d’estalvis. En 
aquest tipus de contractes, una empresa o microempresa de serveis 
energètics (MESE) realitzarà la gestió de la instal·lació, el seu mante-
niment i durà a terme les millores d’eficiència energètica necessàries 
del conjunt de quadres elèctrics.

Línia 5. Inversions en instal·lacions solars fotovoltaiques en règim 
d’autoconsum en edificis i/o instal·lacions de propietat municipal o 
altres de titularitat pública.

Tercer. Bases reguladores

Acord del Ple de la Diputació de Girona, de 18 de desembre de 2017, 
publicat en el BOP núm. 4, de 5 de gener de 2018.

Quart. Import

La dotació total de la campanya és de 2.115.000,00 euros, 1.040.000,00 
per l’any 2018 i 1.075.000,00 per l’any 2019.

Línia 1: Amb una dotació màxima total de 180.000,00 euros (90.000,00 
per l’any 2018 i 90.000,00 per l’any 2019).

Pels serveis de comptabilitat i gestió de subministraments energè-
tics municipals i/o adquisició de programes informàtics per a la 
comptabilitat i la gestió de dades energètiques, la subvenció màxi-
ma per ajuntament és:

D’1 a 25 pòlisses, la subvenció unitària per pòlissa és de 1,50 euros/
mes i la subvenció màxima és de 900,00 euros.

De 26 a 50 pòlisses, la subvenció unitària per pòlissa és de 1,50 eu-
ros/mes i la subvenció màxima és de 1.800,00 euros.

De 51 a 100 pòlisses, la subvenció unitària per pòlissa és de 1,50 eu-
ros/mes i la subvenció màxima és de 3.400,00 euros.

Més de 100 pòlisses, la subvenció unitària per pòlissa és de 1,50 eu-
ros/mes i la subvenció màxima és de 3.600,00 euros.

Per a la redacció d’informes de seguiment dels PAES, la subvenció 
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màxima per ajuntament és:

• per a municipis de menys de 10.000 habitants: 450 euros
• per a municipis de 10.000 o més habitants: 750 euros

Pels punts d’informació energètica municipals adreçats a la ciutada-
nia, la subvenció màxima és de 750 euros.

Línia 2: Amb una dotació màxima total de 140.000,00 euros (70.000,00 
per l’any 2018 i 70.000,00 per l’any 2019). La subvenció màxima per 
ajuntament és:

- Per als municipis de fins a 10.000 habitants, la subvenció màxima 
per municipi serà de 5.000 euros per a un punt de càrrega semi-
ràpida dins del nucli.

- Per als municipis de més de 10.000 habitants i/o caps de comarca 
i municipis confrontants d’aquests o a l’entorn d’eixos viaris prin-
cipals, la subvenció màxima per municipi serà de 5.000 euros per 
a un punt de càrrega semiràpida dins del nucli o 10.000 euros per 
a un punt de càrrega ràpida en zona perifèrica del nucli.

Línia 3: Amb una dotació màxima total de 935.000,00 euros 
(450.000,00 per l’any 2018 i 485.000,00 per l’any 2019). La subvenció 
màxima per ajuntament és:

- Per als municipis de fins a 20.000 habitants, la subvenció màxima 
per municipi serà de 15.000 euros.

- Per als municipis de més de 20.000 habitants, la subvenció màxi-
ma per municipi serà de 12.000 euros.

Línia 4: Amb una dotació màxima total de 660.000,00 euros 
(330.000,00 per l’any 2018 i 330.000,00 per l’any 2019). L’import mà-
xim de la subvenció és de 30.000 euros per municipi.

Línia 5: Amb una dotació màxima total de 200.000,00 euros 
(100.000,00 per l’any 2018 i 100.000,00 per l’any 2019). La subvenció 
màxima per ajuntament és:

- Per als municipis de fins a 20.000 habitants, la subvenció màxima 
per municipi serà de 15.000 euros.

- Per als municipis de més de 20.000 habitants, la subvenció màxi-
ma per municipi serà de 12.000 euros.
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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 30 d’abril de 
2018.

Girona, 6 de febrer de 2018 

El president accidental 

Administració Local Diputació


