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AJUTS ALS AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE GIRONA 
PER AL FINANÇAMENT DE CALDERES I XARXES DE CALOR DE  

BIOMASSA MUNICIPALS PER AL 2017 
 
 
Destinataris : 
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases els 
Ajuntaments 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 un pla d’acció 
d’energia sostenible (PAES).  
 
Objecte de la convocatòria : 
Regular les subvencions que concedeix la Diputació de Girona als ajuntaments 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 pagar-la a l’ajuntament i que hagin 
estat previstes en el pla d’acció d’energia sostenible (PAES), aprovats pel Ple municipal. 
 
Les subvencions es defineixen en dues línies: 
 
Línia 1 : Execució d’inversions per instal·lar calderes de biomassa o microxarxes de calor, de 
potències menors o iguals a 70 kW per la millora de l’eficiència energètica d’edificis a través de 
contractes innovadors. En aquest tipus de contractes, una empresa 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. 
 
Línia 2 : Execució d’inversions per instal·lar calderes de biomassa, xarxes o microxarxes de 
calor, de potències majors a 70 kW que utilitzin biomassa per la millora de l’eficiència 
energètica d’edificis a través de contractes innovadors. En aquest tipus de contractes, una 
empresa 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. 
 
En ambdues línies, en cas que la Diputació de Girona ho determini, 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. 
L’atorgament de subvencions en el marc d’aquestes bases serà compatible amb altres 
ingressos que tinguin la mateixa finalitat, sempre que no hi hagi sobre finançament i/o les 
subvencions no procedeixin del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona. 
Això no obstant, en cas de cofinançament amb altres subvencions atorgades per la Diputació 
de Girona, el cofinançament màxim del total de subvencions de la Diputació no podrà superar 
el 95% de la despesa. 
Les activitats subvencionades  podran ser subcontractades. 
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Termini de sol·licitud : fins el 15 de març de 2017.  
 
Termini de realització de les actuacions : les activitats subvencionades s’hauran de portar a 
terme a partir de l’1 de gener de 2017 i fins la data de venciment del termini de justificació de 
les subvencions.  
 
Termini de justificació de les actuacions : 16 mesos a partir de la notificació de la resolució. 
 
Conceptes subvencionables : es consideren cost d’inversió subvencionable els conceptes que 
es detallen a continuació: 
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 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 les calderes es requereix una eficiència energètica mínima del 90% i a excepció 
de les calderes de llenya, les calderes 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 mínima petjada de carboni en el seu transport i/o de pellet. Es podran 
acceptar altres tipus de biomassa d’origen agrícola sempre i quan es garanteixi la qualitat i 
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 i quan es garanteixi la qualitat i mínima petjada de carboni 
en el seu transport.  
 
No tenen la consideració de cost subvencionable els següents conceptes: 
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, resultin no adequades des del punt de 
vista tècnic o el període d’amortització de les quals en termes d’estalvi superi la seva vida útil. 
 
Caldrà que les instal·lacions es destinin a la funció per a la qual han estat subvencionades 
durant un període mínim de 5 anys. 
 
Import màxim de la subvenció : 
Cada sol·licitud serà avaluada d’acord amb els criteris de valoració establerts. Sobre la base de 
la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació pressupostària establerta a la 
convocatòria, es concretarà l’import de la subvenció que es concedeix, en proporció als 
percentatges i els màxims que s’exposen a continuació: 
 
A: Per a inversions que no s’acullin a la licitació  agrupada des de la Dip. de Girona: 
Línia 1 : Per a calderes o xarxes de menys de 70 kW, l’import màxim de la subvenció serà de 
30.000 euros. 
Línia 2 : Per a calderes o xarxes de calor de més de 70 kW, l’import màxim serà de 75.000 
euros. 
Per als municipis de fins a 10.000 habitants, el percentatge màxim serà del 75% de les 
despeses subvencionables. 
Per als municipis de més de 10.000 habitants, el percentatge màxim serà del 65% de les 
despeses subvencionables. 
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B: Per a inversions que s’acullin a la licitació ag rupada des de la Dip. de Girona: 
Línia 1 : Per a calderes o xarxes 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 serà de 85.000 
euros. 
Per als municipis de fins a 10.000 habitants, el percentatge màxim serà del 85% de les 
despeses subvencionables. 
Per als municipis de més de 10.000 habitants, el percentatge màxim serà del 75% de les 
despeses subvencionables. 
 
El càlcul de la subvenció es farà sobre la base dels conceptes desglossats de cada acció que 
corresponguin al que especifica en els conceptes subvencionables. 
 
En cas de manca de dotació pressupostària per tal de poder assolir els imports sol·licitats es 
podrà reduir l’import màxim de subvenció per tal que el període de retorn de la inversió no sigui 
inferior a 5 anys. 
 
La Diputació de Girona podrà atorgar un import menor del sol·licitat o del màxim atorgable, 
segons sigui el cas, amb l’objectiu de repartir proporcionalment el pressupost disponible, 
especialment en aquelles accions que tinguin una menor puntuació. 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 70 % 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. 
 
 
Sol·licituds : Els sol·licitants poden presentar una sola sol·licitud; la presentació de més d’una 
sol·licitud per a conceptes diferents suposarà l’exclusió de totes elles. 
La presentació de les sol·licituds s’ha de fer dins el termini que estableixi la convocatòria 
corresponent, mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona 
(www.ddgi.cat). La sol·licitud s’haurà de signar electrònicament mitjançant signatura electrònica 
de qualsevol dels certificats admesos per la plataforma PSIS del Consorci AOC. 
La petició ha d’anar acompanyada necessàriament de la documentació que s’especifica a les 
Bases. 
 
Criteris de valoració : Es valoraran les accions presentades seguint els criteris de valoració 
que s’especifiquen a les Bases. 
 
Nota: Aquesta circular és un resum, o interpretació de l’EDICTE d’aprovació de les bases específiques reguladores 
de les subvencions de la Diputació de Girona als ajuntaments per a la instal·lació de calderes i xarxes de calor de 
biomassa municipals per a l’any 2017 publicat al BOP núm. 8 (12 de gener de 2017) on està publicat íntegrament 
amb totes les disposicions, i de l’EDICTE de la convocatòria corresponent publicat al BOP núm. 24 (3 de febrer de 
2017). 
 

PER A MÉS INFORMACIÓ I TRAMITAR L’EXPEDIENT,  
PODEU CONTACTAR AMB LES OFICINES DEL 

 
 

Santa Coloma de Farners Tel. : 972 842 708 / Fax : 972 843 094 
consorci@forestal.cat / www.forestal.cat 

 
Amb el suport de:  

 


