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Núm. 10512
diPUtAció de GirOnA 
Medi ambient 

Edicte d’aprovació de les bases específiques reguladores de les subvencions de la Diputació de Girona als ajuntaments per instal·lar calderes 
i xarxes de calor de biomassa municipals 

el Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 27 de novembre de 2019, va aprovar l’acord, la part dispositiva del qual és 
del tenor literal següent:

“Primer. Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de subvencions de la Diputació de Girona als Ajuntaments 
per instal·lar calderes i xarxes de calor de biomassa municipals, que es transcriuen literalment a continuació:

“Bases ReGuLaDORes De suBVeNCIONs De La DIPuTaCIÓ De GIRONa aLs aJuNTaMeNTs PeR INsTaL·LaR 
CaLDeRes I XaRXes De CaLOR De BIOMassa MuNICIPaLs 

1. Definició de l’objecte
Aquestes bases tenen per finalitat 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 empresa gestionarà de manera integral 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, 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 contractes, una empresa gestionarà de manera integral  la instal·lació, la mantindrà i durà a terme les mesures 
necessàries per aconseguir un estalvi energètic.
en cas que la Diputació de Girona ho determini, en ambdues línies els criteris de puntuació dels projectes presentats 
s’utilitzaran per seleccionar els projectes que la Diputació de Girona podrà presentar de forma agrupada pels municipis a les 
properes convocatòries de la convocatòria d’IDAE de «Proyectos singulares en economia baja en carbono» o convocatòries 
similars. 

2. Procediment de concessió 
El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència competitiva i convocatòria pública: es compararan 
les sol·licituds que es presentin en el període fixat en la convocatòria (que ha d’aprovar la Junta de Govern) i s’establirà una 
prelació d’acord amb els criteris de valoració establerts en aquestes bases.
Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a obtenir altres subvencions en anys posteriors i 
no es poden al·legar com a precedent. 

3. Despeses subvencionables i període d’execució 
es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a la naturalesa de l’activitat subvencionada, 
resulti estrictament necessària i es faci en el termini i en les condicions que determinen aquestes bases. el cost dels béns o 
serveis subvencionats en cap cas pot superar el seu valor de mercat.
Les accions hauran d’estar directament dirigides a l’execució d’inversions en instal·lacions per a l’aprofitament tèrmic de 
biomassa que hagin estat planificades en el PAES, PAESC o PALS aprovat del municipi. En concret, es consideren cost 
d’inversió subvencionable els conceptes que es detallen a continuació:
en el cas de calderes i xarxes municipals públiques:
a) els costos associats al muntatge, transport i instal·lació dels equips.
b) sistema d’emmagatzematge de la biomassa.
c) sistema d’alimentació de la caldera.
d) sistema de producció de calor amb biomassa (equips productors de calor i accessoris).
e) sistema hidràulic (vàlvules, colzes, bombes, canonades, etc.) associat a la caldera de biomassa i que no formi part del 
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sistema de calefacció intern de l’edifici.
f) sistemes elèctric, de control i de monitoratge.
g) Obra civil associada als conceptes esmentats en els apartats a) a f) anteriors.
h) Direcció d’obra.
en el cas de xarxes o microxarxes municipals público-privades els conceptes subvencionables seran aquells elements de 
titularitat municipal de la xarxa o microxarxa :
a) els costos associats al muntatge, transport i instal·lació dels equips.
b) sistema d’emmagatzematge de la biomassa.
c) sistema d’alimentació de la caldera.
d) sistema de producció de calor amb biomassa (equips productors de calor i accessoris).
e) Xarxa i escomeses: sistema hidràulic (vàlvules, colzes, bombes, canonades, etc.) associat a la caldera de biomassa i/ o a  la 
xarxa i que no formi part del sistema de calefacció intern dels edificis.
f) sistemes elèctric, de control i de monitoratge.
g) Obra civil associada als conceptes esmentats en els apartats a) a f) anteriors.
i) Direcció d’obra.
Les calderes hauran de tenir una eficiència energètica mínima del 90 % i, a excepció de les de llenya, han de ser automàtiques.
Per a la línia 1
Les calderes hauran de ser d’estella forestal o llenya procedent de la gestió forestal sostenible i amb la mínima petjada de 
carboni en el seu transport. es podran acceptar altres tipus de biomassa d’origen agrícola sempre que se’n garanteixi la 
qualitat i la mínima petjada de carboni en el seu transport. 
Per a la línia 2
Les calderes hauran de ser d’estella forestal procedent de la gestió forestal sostenible i la mínima petjada de carboni en el seu 
transport. es podran acceptar altres tipus de biomassa d’origen agrícola sempre que se’n garanteixi la qualitat i la mínima 
petjada de carboni en el seu transport. 
es consideren despeses subvencionables les que, de manera indubtable, responen a la naturalesa de l’objecte d’aquestes bases. 
Les actuacions s’hauran de realitzar a partir de l’1 de gener de l’any corresponent a cada convocatòria i fins a l’acabament del 
termini que s’hi estableixi.
Despeses no subvencionables:
a) Els equips i accessoris que formin part del sistema de calefacció intern de l’edifici (radiadors, canonades, vàlvules, etc.).
b) La redacció de projectes, estudis o documents tècnics.
c) en general, les inversions que, un cop analitzades, no resultin adequades des del punt de vista tècnic o les que tinguin un 
període d’amortització en termes d’estalvi que superi la seva vida útil (25 anys).
No es consideren subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVa quan tinguin el caràcter de despeses deduïbles, 
compensables o repercutibles per part de l’ens sol·licitant de la subvenció.
Període d’execució:
Seran subvencionables les actuacions que es realitzin dins del període que estableixi la convocatòria de subvencions. 

4. Destinataris
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases 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.
Quan ho estableixi la convocatòria, tan sols podran ser beneficiaris els ajuntaments i/o les entitats municipals descentralitzades 
que compleixin el que estableix la disposició addicional sisena de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera.
Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els sol·licitants han de complir els requisits i les condicions generals 
establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

5. Forma de determinar la quantia de les subvencions
L’import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no pot superar l’import del crèdit assignat en cada convocatòria 
ni, si s’escau, en les ampliacions que s’acordin. Les condicions de les ampliacions seran les que es determinin específicament 
en cada convocatòria.
Per a cadascuna de les línies es fixen els següents imports màxims:
Línia 1: per a calderes o xarxes de calor de menys de 70 kW, l’import màxim de la subvenció serà de 40.000 euros.
Línia 2: per a calderes o xarxes de calor de més de 70 kW, l’import màxim de la subvenció serà de 85.000 euros.
El càlcul de la subvenció es farà sobre la base dels conceptes desglossats de cada acció que corresponguin al que especifica la 
base 3.
en cas de manca de dotació pressupostària per tal de poder assolir els imports sol·licitats es podrà reduir l’import màxim de 
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subvenció per a què el període de retorn de la inversió no sigui inferior a 5 anys.
La Diputació de Girona podrà atorgar un import menor del que s’hagi sol·licitat o del màxim atorgable d’acord amb la 
puntuació obtinguda, segons sigui el cas, amb l’objectiu de repartir a parts iguals el pressupost disponible entre accions que 
tinguin la mateixa puntuació. 
El percentatge de finançament correspondrà, com a màxim, al 85% de les despeses elegibles.
en el cas que el repartiment del pressupost disponible entre accions amb la mateixa puntuació representi una disminució de 
l’import per atorgar que doni com a resultat menys del 50 % del màxim atorgable o demanat, segons sigui el cas, es podrà 
no atendre les accions que es considerin tècnicament menys rellevants després d’analitzar-ne els efectes directes de reducció 
d’emissions en relació amb la inversió.
En tot cas, les subvencions s’entenen fixades en el percentatge màxim establert en la resolució de la concessió a l’efecte del 
pagament de les quantitats justificades. 

6. Condicions d’execució
Caldrà que les inversions es destinin a la funció per la qual han estat subvencionades durant un període mínim de 5 anys. 

7. Criteris de valoració
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 2
Municipis de 1.001 a 5.000 habitants 1,5
Municipis de 5.001 a 10.000 habitants 1
Municipis de més de 10.001 habitants 0,5

Criteris de gestió i  sostenibilitat Nombre de punts
Municipi que disposi d’un sistema en funcionament de comptabilitat i seguiment energètic municipal 1
utilització de biomassa forestal procedent de la gestió forestal sostenible o d’actuacions de prevenció 
d’incendis en l’àmbit local. 1

Criteris tècnics ambientals i econòmics Puntuació màxima
Període d’amortització de les inversions de 5 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 5 anys, i a la 
resta, una puntuació proporcional, segons la fórmula següent: període mínim presentat x 2 / període de 
la sol·licitud analitzada.)

3

emissions anuals estalviades (es donarà la puntuació màxima a la sol·licitud que tingui una major re-
ducció d’emissions, i a la resta, una puntuació proporcional, segons la fórmula següent: emissions estal-
viades de la sol·licitud analitzada x 3 / màximes emissions estalviades presentades**.) 

4

**si hi ha 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 major impacte 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.
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 esgoti la dotació disponible, l’import 
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disponible s’atorgarà primer a la sol·licitud amb major puntuació i després a la resta de sol·licituds amb ordre decreixent fins 
a esgotar la dotació disponible. En qualsevol cas la repartició es realitzarà fins a assolir, com a molt, els imports i percentatges 
que la present base estableix com a màxims per a cada línia.  

Les sol·licituds no ateses per manca de pressupost quedaran en llista d’espera i aquesta serà vigent fins al 31 d’octubre de 
l’any de cada convocatòria. 

8. Procediment de presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds, que s’han de presentar a la Diputació en el termini establert en la convocatòria, han d’estar signades per la 
persona interessada o per la que representi legalment l’entitat.
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat/
subvencions), acompanyat de la documentació annexa següent:
a) el projecte executiu o avantprojecte signat per un tècnic facultatiu competent. s’adjunta com a referència de continguts 
l’annex I. en el cas de xarxes Público -privades caldrà que es pressupostin de manera desglossada els elements de la xarxa de 
titularitat municipal (Caldera, sitja, edificacions, xarxa i escomesa, si s’escau).
el projecte o avantprojecte, amb pressupost desglossat, s’ha d’adjuntar en format PDF, com a enllaç descarregable o com a 
carpeta de fitxers comprimits a l’aplicació del web de sol·licitud telemàtica o bé s’ha d’enviar mitjançant la plataforma EACAT 
en el període dels tres dies següents a la presentació de la sol·licitud.
b) una taula amb la llista d’imports amb l’IVa desglossat, consums i conceptes de les factures de subministrament energètic 
per a calefacció dels últims tres anys, així com de les partides de manteniment si s’escau, certificada pel secretari-interventor.
c) Si s’escau, el certificat de la titularitat i/o gestió municipal dels béns i serveis municipals en els quals s’instal·larà la caldera. 
d) L’informe o autorització del Departament d’ensenyament necessari per al canvi de sistema de calefacció, en cas que aquest 
es realitzi en un edifici de la seva competència (Escoles, llars d’infants, etc.).
en cas de sol·licituds on es faci constar la vinculació del subministrament d’estella a actuacions de prevenció d’incendis i/o 
gestió forestal sostenible:
e) Declaració responsable que s’utilitzarà biomassa forestal local amb certificat de gestió forestal sostenible, que acredita la 
utilització de biomassa procedent de la gestió forestal sostenible de boscos de l’àmbit local per a la producció d’energia de 
biomassa, o biomassa provinent d’actuacions de prevenció d’incendis. 
en cas de sol·licituds on es faci constar que l’ajuntament disposa d’un sistema de comptabilitat energètica municipal:
Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica, han d’estar signades electrònicament mitjançant un certificat 
validat en la plataforma PsIs del Consorci d’administració Oberta de Catalunya. 
els defectes de la sol·licitud s’han d’esmenar, després del requeriment i amb l’advertència de desistiment, en el termini màxim 
de 10 dies des de la notificació. Si transcorregut aquest termini no s’han fet les esmenes oportunes, s’entendrà que la persona 
interessada ha desistit de la seva sol·licitud. aleshores es dictarà la resolució prèvia, d’acord amb els termes previstos a la 
legislació de procediment administratiu, i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud deixen 
sense efecte aquest tràmit des del moment en què es coneguin, prèvia audiència de la persona interessada, i, en conseqüència, 
comporten la inadmissió de la sol·licitud. També poden ser causa de revocació de la subvenció si es coneixen amb posterioritat 
a la concessió. 

9. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds
La instrucció i l’ordenació de l’expedient per atorgar les subvencions previstes en aquestes bases corresponen a Medi ambient 
de la Diputació de Girona.
Les actuacions d’instrucció comprenen: 

• La comprovació del compliment dels requisits per accedir a la condició de beneficiari establerts en aquestes bases.
• L’avaluació de les sol·licituds, efectuada d’acord amb els criteris establerts en aquestes bases.
• La petició dels informes, la informació o l’assessorament que es considerin necessaris, en cas que l’estudi de la 

documentació no sigui suficient per determinar la proposta. 
una vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió avaluadora ha d’emetre un informe en què s’ha de concretar el resultat de 
l’avaluació efectuada.
el servei de Medi ambient, en vista de l’expedient i de l’informe de la Comissió avaluadora, ha de formular la proposta de 
resolució, motivada degudament, la qual ha d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a l’atorgament de la subvenció 
i la quantia d’aquesta, així com la relació dels sol·licitants exclosos, en què s’indiqui la causa de l’exclusió.
La Comissió avaluadora d’aquestes subvencions estarà integrada pels membres següents:
President:  
el president de la comissió informativa de Territori i sostenibilitat o en qui delegui.
Vocals:  
el diputat/ada de Medi ambient o en qui delegui, 
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el cap de Medi ambient o el tècnic que delegui, 
un tècnic competent en biomassa del servei de Medi ambient
actuarà com a secretari de la comissió avaluadora el secretari de la comissió informativa de Territori i sostenibilitat.
La comissió es considerarà vàlidament constituïda amb la presència mínima del president i dos vocals, un dels quals actuarà 
com a secretari.
els grups polítics de la Diputació de Girona podran designar un representant a la Comissió avaluadora, el qual hi serà amb 
veu però sense vot. 

10. Procediment de resolució i notificació
La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de la Junta de Govern, el qual resoldrà definitivament (si escau, en 
diversos actes), l’atorgament de les subvencions. 
Es notificarà la resolució de manera individualitzada a tots els beneficiaris, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals 
s’hagi desestimat.
La Junta de Govern de la Diputació ha d’emetre la resolució corresponent en el termini màxim de sis mesos, a comptar de 
l’acabament del període de presentació de les sol·licituds. un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la 
resolució, els sol·licitants han d’entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.
La resolució contindrà, si s’escau, la relació ordenada de tots els peticionaris que no hagin obtingut la subvenció perquè 
s’hagi esgotat la quantia màxima del crèdit fixat a la convocatòria, en què caldrà indicar la puntuació aconseguida. Si 
algun beneficiari renunciés a la subvenció, el president de la Diputació de Girona pot concedir la subvenció al sol·licitant o 
sol·licitants següents, d’acord amb l’ordre de puntuació, sempre que amb la renúncia s’hagués alliberat crèdit suficient per 
atendre almenys una de les sol·licituds denegades. 

11. Forma d’acceptació
Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes el beneficiari no manifesta el contrari, s’entendrà 
que accepta la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades que hi siguin d’aplicació.
En el cas dels beneficiaris que sol·licitin una bestreta de la subvenció, quan aquesta hagi estat prevista en la convocatòria 
corresponent, la presentació de la sol·licitud de bestreta comportarà l’acceptació explícita de la subvenció. 

12. Justificació
12.1. Forma de justificar
Un cop les obres hagin finalitzat i dins del termini que estableixi la convocatòria, els beneficiaris hauran de presentar la 
justificació mitjançant el model de compte justificatiu normalitzat.
Caldrà fer constar en el compte justificatiu, com a mínim, l’import de la subvenció a través de factures, i la resta de la despesa 
subvencionable haurà de figurar en el contracte.

a) En el cas de subvencions d’import igual o superior a 60.000 €, caldrà d’adjuntar-hi les factures justificatives de la 
despesa d’inversió.

b) Contracte, quan sigui el cas, amb empreses o microempreses de serveis energètics o contracte de concessió o equivalent, 
en el qual es defineixi el cost de la inversió realitzada, el període de durada del contracte i la tipologia i cost de les 
quotes d’aquest. En cas que sigui oportú, el contracte haurà d’incloure el certificat de gestió forestal sostenible que 
acredita la utilització de boscos sostenibles per a la producció d’energia de biomassa.

c) Certificat del secretari o la secretària que acrediti que la contractació s’ha realitzat d’acord amb el que estableix la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector Públic, i la resta de normativa vigent en matèria de contractació 
administrativa

d) Una memòria explicativa de les actuacions fetes i els resultats obtinguts.
e) Justificació documental de l’obligació de difusió i publicitat de la subvenció, d’acord amb el que estableix la base 22: 

Un exemplar o còpia de tots els materials de difusió o publicitat de les accions realitzades.
f) El certificat final d’obra signat pel tècnic competent.
g) en cas de subvencions per a inversions vinculades a la gestió forestal sostenible o a la prevenció d’incendis, una 

còpia del contracte de subministrament d’estella forestal en què consti que es disposa de certificat de gestió forestal 
sostenible i de qualitat (granulometria i humitat), que inclogui la penalització per les emissions de CO2 en el transport, 
o bé una còpia del contracte amb empreses o microempreses de serveis energètics en què es defineixin les condicions 
esmentades. aquest contracte no serà necessari si aquesta informació ja consta en el contracte fet amb l’empresa de 
serveis energètics quan aquesta subministri la biomassa.

h) En cas de concessions, certificat de secretaria de la inscripció de l’objecte de les inversions subvencionades en el 
catàleg de béns municipals.

A l’efecte de la justificació es podran presentar totes les despeses imputables a l’actuació subvencionada que, conforme a dret, 
s’hagin produït abans d’acabar el període d’execució, amb independència que s’hagin abonat o no als creditors corresponents.
En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es comunicaria a la persona 
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interessada la necessitat d’esmenar-los o de completar-los en el termini de 15 dies hàbils.
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la subvenció es mantindrà en la quantia atorgada 
inicialment. 
En cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la 
quantitat concedida el percentatge de desviació. Tanmateix, quan la subvenció atorgada inicialment suposi una participació 
inferior als percentatges màxims definits en la base 5 i en el cas que es produeixin baixes en el procediment d’adjudicació, 
s’aplicarà el benefici de la rebaixa de la licitació a favor de l’aportació municipal fins a arribar a aquests percentatges màxims.
es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a la base 14  (compatibilitat, obtenció 
d’altres ingressos...), superin la despesa efectiva.
Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que calguin, la Diputació de Girona podrà 
reduir la subvenció en cas que no s’acreditin els elements que s’hagin tingut en compte en la concessió, especialment el de 
l’import de la despesa subvencionable.
En cas que el beneficiari no justifiqui correctament tot l’import que s’ha de justificar segons el que estableixi l’acord de 
resolució, es farà el pagament en proporció a la despesa justificada, sempre que s’hagi acomplert l’objectiu de la subvenció. 
La presentació del compte justificatiu per un import inferior al que s’ha de justificar comportarà la renúncia del beneficiari 
a percebre l’import corresponent a la despesa no justificada. En ambdós casos es modificarà l’import de la subvenció, per 
ajustar-lo al que efectivament hagi estat justificat correctament, amb l’excepció que s’estableix respecte a les baixes en la 
licitació.
12.2. Termini
El termini per executar els treballs i justificar les accions subvencionades és el que defineixi la convocatòria.
La convocatòria podrà determinar un període d’execució de les actuacions que sigui plurianual.
La Diputació podrà atorgar, a sol·licitud del beneficiari o d’ofici, una pròrroga del termini per executar i justificar les accions 
a sol·licitud dels beneficiaris, abans que acabi el termini fixat, per un termini màxim igual a la meitat del que tingui establert. 
Quan la pròrroga sigui sol·licitada pel beneficiari, la Diputació ha d’atorgar o desestimar la sol·licitud, d’acord amb el que 
preveu l’Ordenança general de subvencions. 

13. Pagament 
La convocatòria podrà establir el pagament de bestretes de les subvencions; en cas que no ho faci, el pagament s’efectuarà un 
cop s’hagi presentat la documentació justificativa.
el pagament de la subvenció es tramitarà previ informe favorable de la persona responsable del centre gestor.
el pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant una transferència bancària.

14. Compatibilitat de subvencions 
Les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus d’ajuda, sempre que la suma de tots els 
ingressos vinculats a la despesa subvencionada, ja siguin subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no sobrepassi 
el cost total de l’actuació subvencionada.

15. subcontractació 
Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin o concessionin les actuacions objecte de subvenció, però les obligacions 
econòmiques que se’n derivin han d’anar a càrrec de l’entitat respectiva.

16. Reformulació de sol·licitud 
Quan l’import de la subvenció expressada en la proposta de resolució sigui inferior al que figura en alguna de les sol·licituds 
presentades, es podrà instar el beneficiari a reformular la sol·licitud per ajustar els compromisos i condicions de la subvenció 
atorgable. La reformulació de les sol·licituds haurà de respectar l’objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció, així com 
els criteris de valoració establerts respecte de les sol·licituds. 

17. Modificació de les subvencions
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, els beneficiaris podran sol·licitar un únic canvi de l’objecte o el destí 
de la subvenció atorgada per causes justificades i sempre que el nou objecte tingui igual o superior puntuació que l’original, 
o sol·licitar la modificació del pressupost o del percentatge de finançament, per causes justificades. Els canvis de destinació 
podran ser sol·licitats fins a un mes abans del termini de la justificació de la subvenció.
La subvenció es modificarà d’ofici en els casos previstos en l’ordenança general de subvencions i, en tot cas:

- En cas que el beneficiari no justifiqui correctament tot l’import que s’ha de justificar, segons el que estableixi l’acord 
de resolució.

- En cas que el beneficiari presenti un compte justificatiu per un import inferior al que s’ha de justificar.
en ambdós casos es procedirà a modificar l’import de la subvenció, per ajustar-lo al que efectivament hagi estat justificat 
correctament.
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El president de la Diputació de Girona serà l’òrgan competent per resoldre les modificacions, així com per resoldre els recursos 
que s’interposin. 

18. Invalidesa, revocació i reintegrament
La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcial les subvencions. En aquest cas, el beneficiari tindrà l’obligació de 
retornar l’import rebut i de pagar l’interès de demora corresponent, d’acord amb els supòsits següents:
a) els que recull l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
b) en cas d’incompliment d’altres obligacions que s’estableixen en aquestes bases.
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
el servei de Medi ambient  tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i reintegrament de les subvencions 
concedides, i el president de la Diputació serà l’òrgan competent per adoptar els acords corresponents. 

19. Prohibició de contractació amb persones vinculades
Els beneficiaris no podran concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o entitats amb qui 
estiguin vinculats, llevat que la contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització prèvia 
de l’òrgan concedent de la Diputació de Girona. 
Tampoc no se’n podrà concertar l’execució en els altres supòsits que preveu l’article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 

20. Protecció de dades
En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter personal, els beneficiaris i les entitats 
col·laboradores han de complir la normativa i han d’adoptar i implementar els principis i les mesures que estableix el 
Reglament (ue) 2016/679 del Parlament de europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones 
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de aquestes dades.
La Diputació de Girona tractarà les dades personals dels interlocutors de la entitat en el marc de la gestió de subvencions. 
aquestes dades personals, d’utilització exclusivament professional, seran tractades en el marc de la legislació vigent en 
protecció de dades de caràcter personal i seran conservades com a part del procediment administratiu. Podran accedir, 
rectificar, suprimir i exercir la resta dels seus drets adreçant-se al Delegat de Protecció de Dades de la Diputació de Girona, 
amb domicili a la pujada de Sant Martí, 4-5, 17004, de Girona o bé per correu electrònic a dpd@ddgi.cat. 

21. Verificació i control
Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per la Diputació de Girona s’entendran com a documents 
suficients per acreditar el destí de la subvenció concedida. 
No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de comprovació que pugui efectuar la Diputació de 
Girona, i a qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant 
nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors. 

22. Obligació de difusió i publicitat
Els beneficiaris han de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o 
difusió en relació amb les actuacions que siguin objecte de subvenció, encara que l’actuació ja hagi estat realitzada.
Caldrà, com a mínim, fer constar la subvenció mitjançant una notícia inserida a la pàgina web municipal i instal·lar en un punt 
visible de la instal·lació un cartell on es faci constar expressament:

- La inversió
- La generació anual d’energia renovable 
- si s’escau, l’estalvi d’energia
- Les emissions anuals estalviades
- el consum d’estella procedent de la gestió forestal sostenible
- El suport econòmic de la Diputació de Girona

si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per aplicació del règim establert en el títol IV 
de la Llei general de subvencions, puguin correspondre, s’aplicaran les regles següents: 

a)  Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan concedent ha de requerir el 
beneficiari perquè adopti les mesures de difusió establertes en un termini no superior a 15 dies, i l’ha d’advertir de 
manera expressa que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.

b)  si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures no és possible el compliment de 
l’obligació en els termes establerts, l’òrgan concedent pot establir mesures alternatives, sempre que permetin fer la 
difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi al beneficiari, s’ha de fixar 
un termini no superior a 15 dies per a l’adopció de l’acte corresponent, i se l’ha d’advertir que l’incompliment pot 
comportar la revocació de la subvenció. 
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23. Altres obligacions del beneficiaris
a)  Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de les 

subvencions.
b) J ustificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat 

que determinin la concessió o el gaudi de la subvenció. 
c)  Comunicar a la Diputació, en qualsevol moment i, en tot cas, abans de la justificació de l’aplicació dels fons, l’obtenció 

d’altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades.
d) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents exigits en la legislació general i sectorial 

aplicable al beneficiari. 
e)  Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre 

puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
f)  Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
g)  en compliment del que estableix l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, les persones jurídiques a les quals 

s’hagi concedit una subvenció per un import superior a 10.000 € han de comunicar a l’òrgan concedent, mitjançant 
una declaració responsable, la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració. 

24. Principis ètics i de conducta
Els beneficiaris d’ajuts públics han d’adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar 
o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació 
d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment. Particularment s’abstindran de realitzar 
qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència.
Amb caràcter general, els beneficiaris d’ajuts públics, en l’exercici de la seva activitat, assumeixen les obligacions següents:

a)  Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents 
a l’activitat objecte de subvenció o ajut públic.

b)  No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c)  Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o ajuts, o en els 

processos derivats d’aquestes convocatòries.
En particular, els beneficiaris de subvencions o ajuts públics assumeixen les obligacions següents:

a)  Comunicar immediatament a l’òrgan competent les possibles situacions de conflicte d’interessos.
b)  No sol·licitar, directament o indirecta, que un càrrec o empleat públic influeixi en l’adjudicació de la subvenció o ajut.
c)  No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a 

terceres persones, amb la voluntat d’incidir en un procediment d’adjudicació de subvenció o ajut.
d)  Col·laborar amb l’òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del 

compliment de les obligacions establertes en les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que 
els sigui sol·licitada per a les finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.

e)  Complir les obligacions de facilitar la informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris en 
relació amb l’administració o les administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de 
transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en el supòsits establerts en l’apartat quart de 
l’article 3 de la Llei de transparència.

en cas d’incompliment dels principis ètics i regles de conducta seran d’aplicació el règim sancionador que recull la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que estableix l’article 84 pel que fa a beneficiaris d’ajuts públics, sens perjudici 
d’altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions. 

25. Règim jurídic
el marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és:

a) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
b) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
c) el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.
d) el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
e) L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
f) Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona.
g) Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte.  

26. Interpretació
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en la Diputació de Girona, i correspon a la 
Presidència d’aquest ens 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. 
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27. Vigència
Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 
(BOPG), i seran vigents fins que se n’acordi la modificació o derogació. 
Disposició addicional primera
En el supòsit que durant el termini d’informació pública de les bases s’hi formulin al·legacions o que una vegada aprovades 
definitivament s’hi interposi recurs, l’òrgan competent per resoldre’ls, així com per resoldre els recursos que s’interposin 
contra l’aprovació o la resolució de la convocatòria corresponent, serà el president de la Diputació. D’aquestes resolucions del 
president se’n donarà compte en la primera sessió que es dugui a terme del Ple de la Diputació.
Disposició addicional segona
L’extracte de les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, previst a l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, 
general de subvencions, es publicarà en el BOPG.

annex I. Contingut de referència de projectes i avantprojectes
1 Introducció i objectius 

1.1 Dades bàsiques del promotor 
1.2 equip tècnic del projecte 
1.3 antecedents 
1.4 Objectius 
1.5 Contingut i abast 
1.6 Normativa d’aplicació

2 Informació general 
2.1  emplaçament i informació urbanística 
2.2  Estimació de les càrregues tèrmiques dels edificis que s’han de calefactar
2.3 Característiques tècniques de les instal·lacions existents (potència, circuits i control actual)
2.4 Característiques tècniques de les instal·lacions futures que s’han de calefactar (si s’escau)
2.5 Ocupació i horari de funcionament de les instal·lacions que s’han de calefactar
2.6 Consum energètic previst de les dependències  que s’han de calefactar

2.6.1.  Consums energètics de les dependències dels últims tres anys 
2.6.2. Estimació i justificació de consums energètics d’instal·lacions o ampliacions futures
2.6.3. Consums tèrmics previstos amb biomassa 

3 Descripció del projecte 
3.1 Descripció general del projecte i de la solució adoptada. Descripció de la proposta per fases del projecte, si s’escau
3.2 Generadors de calor. Dimensionament i característiques
3.3 Combustible, sistema d’alimentació i sistema d’emmagatzematge

3.3.1  Característiques de la biomassa que s’utilitzarà
3.3.2  Demanda de biomassa prevista
3.3.3  sistema d’emmagatzematge previst, autonomia 
3.3.4  sistema d’alimentació de biomassa

3.4 sala/es de calderes de biomassa
3.5 sistemes hidràulics. Xarxa i connexió amb sales tècniques existents
3.6 sistema de control. Descripció del sistema de control 

4  Dades energètiques i ambientals 
4.1 Consums energètics i emissions estalviades 

5 Dades econòmiques 
5.1 Inversió. Pressupost desglossat per capítols 
5.2 Estalvis econòmics previstos en combustible fòssil 
5.3 anàlisi de viabilitat i vida útil de la instal·lació

5.3.1 Paràmetres financers emprats
5.3.2 Flux de caixa de projecte

6 Calendari d’execució 
7 Conclusions 

annex 
aMIDaMeNTs I PRessuPOsT DeTaLLaT I sePaRaT PeR CaPÍTOLs I suBCaPÍTOLs seGÜeNTs  

1 Condicionament de les sales de caldera i construcció de la sitja
2 Xarxa de calor i abastament de serveis
3 Instal·lació de caldera de biomassa i elements complementaris
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a) Instal·lació de caldera de biomassa i elements complementaris
b) sistema d’alimentació d’estella i ompliment de la sitja
c) equip generador de calor
d) Xemeneia i components hidràulics
e) Instal·lació elèctrica i de control
f) Instal·lació de protecció contra incendis
4 Instal·lació i connexió a la sala de calderes dels diferents edificis existents
5 seguretat i salut
6 Direcció d’obra

PLÀNOLS 
1. Plànol de situació i paràmetres urbanístics
2. emplaçament
3. Recorregut de canonades (amb indicació del diàmetre de trams i la distància de recorreguts)
4. sitja i sala de calderes. Planta. 
5. sitja i sala de calderes. alçat. 
6. esquema dels hidràulics de la sala de calderes de biomassa i interconnexions amb sales de calderes existents (amb 

indicació del diàmetre, els materials i els aïllaments)
7. esquema de control
8. Planta. Instal·lacions de la sala de calderes
9. accés del vehicle de descàrrega
10. Incendis. Justificació de les mesures de protecció contra incendis”

Segon. Sotmetre a informació pública les bases específiques reguladores de subvencions descrites al punt anterior, per un 
termini de 20 dies hàbils, d’acord amb el que disposa l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. A aquest efecte, caldrà publicar un anunci al Butlletí Oficial de 
la Província de Girona i al tauler electrònic de la Diputació, així com una referència al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. En el supòsit que durant el termini d’informació pública no s’hi formulin al·legacions o reclamacions, les bases 
quedaran aprovades definitivament.

Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, i perquè disposi que les bases es 
publiquin íntegrament, una vegada aprovades definitivament, com també perquè, si cal, rectifiqui els defectes o les omissions 
que eventualment s’hi puguin advertir.

Girona, 3 de desembre de 2018 

Miquel Noguer i Planas 
President 
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