Tallers en línia

Subvencions del
Pla a l’acció
2022-2023

CAMPANYA DE SUBVENCIONS DEL PLA A L’ACCIÓ 2022-2023

Objectiu
Concessió de subvencions per al finançament d’accions per reduir
l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle planificades prèviament
en plans d’acció d’energia sostenible i clima (PAESC) aprovats.
Excepcionalment per a la convocatòria de 2022 s’acceptaran
accions previstes en els PAESC en redacció per al conjunt de
municipis de les comarques gironines a través del Pla de Serveis
d'Assistència als Ajuntaments per a la Transició Energètica i l'Acció
Climàtica de la Diputació de Girona.

Línia 1

Línia 2

Línia 3

Serveis de comptabilitat i
gestió de subministraments
energètics municipals i/o
adquisició de programes
informàtics per a la
comptabilitat i gestió de dades
energètiques.

Actuacions per al foment de la
mobilitat sostenible.

Actuacions per millorar
l’eficiència energètica i reduir
les emissions de
gasos amb efecte d’hivernacle.

NOVETAT!
Adquisició per compra o
rènting de vehicles de tipus
turisme, furgoneta, motocicleta
o bicicleta impulsats
exclusivament per energia
elèctrica o per
energies 100 % renovables.

NOVETAT!
Despeses d’implantació de
recollida de residus sòlids
urbans porta a porta o de
pagament per generació.

NOVETAT!
Punts informació energètica
inlcosos a la Línia 7.
No es subvencionen els
Informes de seguiment
dels PAES/PAESC.

Línia 4

Línia 5

Línia 6

Actuacions per millorar
l’eficiència energètica de
l’enllumenat públic
exterior mitjançant contractes
de gestió energètica integral
amb garantia
d’estalvis.

Instal·lacions solars
fotovoltaiques en règim
d’autoconsum o autoconsum
compartit en edificis i/o
instal·lacions de propietat
municipal.

Actuacions destinades a
impulsar o gestionar
comunitats energètiques
intel·ligents.
NOVETAT!
Gestionar comunitats existents.
Motors elèctrics que utilitzin
biogàs al 100% per generar
electricitat.
Quotes de rènting de car
sharing
Campanyes de comunicació i
participació per fomentar la
participació acitiva de la
ciutadania

Línia 7
Punts d’informació energètica
municipals adreçats a la
ciutadania

NOVETAT!
Els punts d’infoenergia han
d’oferir assessorament i
acompanyament a la
ciutadania per incentivar
inversions en eficiència
energètica i
energies renovables en edificis

A TENIR EN COMPTE
- Quan un municipi sol·liciti la subvenció de la línia 4, no
podrà demanar la subvenció de millores de l’enllumenat
exterior en la línia 3.
- Quan un municipi sol·liciti la subvenció de la línia 6, no
podrà demanar la subvenció de les línies 2 i 5.
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Línia 1
Serveis de comptabilitat i gestió de subministraments
energètics municipals i/o adquisició de programes
informàtics per a la comptabilitat i gestió de dades
energètiques.

Destinataris
Els ajuntaments de municipis
de menys de 20.000 habitants
i/o les entitats municipals
descentralitzades.
Documentació a presentar
- Memòria valorada
- Pressupost

Quantia

Criteris de valoració

No s’estableix puntuació mínima

+ Puntuació addicional vinculada a criteris de gestió ambiental:
 Existència d’incentiu des de l’ajuntament amb bonificacions i/o subvencions als veïns per EE i ER
(1 punt).
 Ajuntament amb un programa de compensació de petjada de carboni (0,25 punts)
 Ajuntament amb energia elèctrica renovable al 100 % contractada (0,25 punts)
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Línia 2
Actuacions per al foment de la mobilitat sostenible.

Destinataris
Els ajuntaments i/o les entitats municipals descentralitzades.
Quantia
La subvenció màxima per beneficiari per al conjunt d’accions de mobilitat sostenible incloses en la línia 2
és de 10.000 euros. El percentatge de finançament correspondrà, com a màxim, al 75 % de les
despeses elegibles.
La subvenció màxima per municipi per a adquisició de punts de càrrega semiràpida serà de 5.000 euros.
La subvenció màxima per a l’adquisició per compra o rènting de vehicles:
- Subvenció màxima per adquisició d’un vehicle elèctric tipus turisme o furgoneta: 5.000
euros/vehicle.
- Subvenció màxima per a adquisició d’un vehicle elèctric tipus motocicleta o bicicleta: 500 euros.
- Subvenció màxima per a la quota mensual de rènting d’un vehicle elèctric d’ús exclusiu pel
personal de l’ajuntament: 337,50 euros/mes.
- Subvenció màxima per a la quota mensual de rènting d’un vehicle elèctric compartit pel
personal
de l’ajuntament, la ciutadania, entitats o altres empreses (cotxe multiusuari): 450
euros/mes.

Documentació a presentar

Criteris de valoració

- Memòria descriptiva de l’actuació.
- Plànol i ubicació del punt de recàrrega,
quan sigui el cas.
- Pressupost detallat.
- Certificat de la secretaria de
l’ajuntament en què es faci constar
l’existència o no de punts de recàrrega
municipal d’accés públic ja instal·lats al
municipi i la seva ubicació.
- Declaració de compliment dels requisits
tècnics del punt de recàrrega definits a la
base 3.
No s’estableix puntuació mínima
+ Puntuació addicional vinculada a criteris de gestió
ambiental
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Línia 3
Actuacions per millorar l’eficiència energètica i reduir les
emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

Destinataris
Els ajuntaments i/o les entitats municipals descentralitzades de municipis de la demarcació de Girona.
En el cas que se sol·liciti una subvenció per a la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic,
els destinataris seran només els ajuntaments de municipis de menys de 5.000 habitants i/o les entitats
municipals descentralitzades.
Quantia
El percentatge de finançament correspondrà, com a màxim, al 75 % de les despeses elegibles definides
per a cada un dels tipus d’actuacions:
- 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 màxima per municipi serà de 12.000 euros.
Per a l’enllumenat exterior s’estableixen els preus màxims unitaris següents, que serviran per calcular la
despesa elegible:
- Substitució de lluminària: 250 euros per a lluminàries
d’halogenurs metàl·lics i 400 euros per a lluminàries de LED.
- Substitució de bombetes i equips: 90 euros per a bombetes i equips d’halogenurs metàl·lics i
150 euros per a bombetes LED.
- Instal·lació de rellotges astronòmics: 400 euros.

Documentació a presentar

Criteris de valoració

- Memòria descriptiva de l’actuació.
- Indicadors d’eficàcia (estalvi de tCO2
i de kWh de l’actuació). Caldrà
descriure
els càlculs i les estimacions.
- Pressupost detallat.

+ Puntuació addicional vinculada a criteris de gestió
ambiental

Puntuació mínima per ser subvencionables: 3 punts
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Línia 4
Actuacions per millorar l’eficiència energètica de
l’enllumenat públic exterior mitjançant contractes de gestió
energètica integral amb garantia d’estalvis.

Destinataris
Els ajuntaments i/o les entitats municipals descentralitzades de municipis de la demarcació de
Girona que no hagin estat beneficiaris d’aquesta línia d’ajut en la resolució de les convocatòries
anteriors de la campanya de subvencions «Del pla a l’acció», fetes a partir del 2015.
Quantia
La subvenció es dimensionarà per tal de reduir el període de retorn de les inversions fins a un
mínim de 5 anys.
L’import màxim de la subvenció serà de 30.000 euros per municipi.
El percentatge màxim serà del 75 % de les despeses subvencionables.
Documentació a presentar
- Auditoria energètica de l’enllumenat públic exterior o document similar que permeti quantificar el
potencial d’estalvi energètic i d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH), així com un
estudi econòmic de la viabilitat de la inversió i del seu període d’amortització.
- Indicadors d’eficàcia (estalvi de tCO2 i de kWh de l’actuació). Caldrà descriure els càlculs i les
estimacions.
- Pressupost detallat.

Criteris de valoració

+ Puntuació addicional vinculada a criteris
de gestió ambiental

No s’estableix puntuació mínima
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Línia 5
Instal·lacions solars fotovoltaiques en règim d’autoconsum o
autoconsum compartit en edificis i/o instal·lacions de
propietat municipal.

Destinataris
Els ajuntaments i/o les entitats municipals descentralitzades de municipis de la demarcació de
Girona.
Quantia
El percentatge de finançament correspondrà, com a màxim, al 75 % de les despeses elegibles
definides per a cada un dels tipus d’actuacions:
- 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 màxima per municipi serà de
12.000 euros.
Documentació a presentar
- Memòria descriptiva de l’actuació, que ha d’incloure el període de retorn de la inversió i els
valors emprats en el càlcul (cost elèctric inicial, estalvi elèctric generat amb la instal·lació, cost
de la inversió).
- Indicadors d’eficàcia (estalvi de tCO2 i de kWh de l’actuació). Caldrà descriure els càlculs i les
estimacions.
- Pressupost detallat.

Criteris de valoració

+ Puntuació addicional vinculada a criteris de gestió
ambiental

No s’estableix puntuació mínima
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Línia 6
Actuacions destinades a impulsar o gestionar comunitats
energètiques intel·ligents.

Destinataris
Els ajuntaments i/o les entitats municipals descentralitzades de municipis de la demarcació de
Girona.
Quantia
El percentatge de finançament correspondrà, com a màxim, al 75 % de les despeses elegibles.
La subvenció màxima per municipi serà de 40.000 euros.
Pel que fa a la gestió i dinamització de la comunitat:
- En el cas de comunitats locals d’energia de nova creació vinculades a una nova instal·lació
d’energia renovable, la subvenció màxima serà de: 6.000 euros/municipi.
- En el cas de comunitats locals d’energia vinculades a una instal·lació d’energia renovable ja
existent, la subvenció màxima serà de 50 euros/habitatge per seguir acompanyant aquells
ciutadans que formen part de la comunitat.
Documentació a presentar
- Memòria descriptiva de l’actuació. En el cas que se sol·liciti una subvenció pel servei de gestió i
dinamització de la comunitat, caldrà indicar el nombre d’habitatges que formen part de la
comunitat.
- Indicadors d’eficàcia (estalvi de tCO2, generació de kWh renovables de l’actuació i percentatge
de consum d’energia renovable respecte del total). Caldrà descriure els càlculs i les
estimacions.

Criteris de valoració

+ Puntuació addicional vinculada a
criteris de gestió ambiental

No s’estableix puntuació mínima
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Línia 7
Punts d’informació energètica municipals adreçats a la
ciutadania

Destinataris
Els ajuntaments de municipis de menys de 20.000 habitants i/o les entitats municipals
descentralitzades.
Quantia
- El percentatge de finançament correspondrà, com a màxim, al 75 % de les despeses elegibles.
- La despesa màxima serà de 30 euros per cada habitatge assessorat i la subvenció màxima
serà de 1.125 euros/municipi.
Documentació a presentar
- Memòria valorada de les activitats que es duran a terme. Caldrà indicar el nombre d’habitatges
que es preveu assessorar.
- Pressupost detallat.

Criteris de valoració

+ Puntuació addicional vinculada a criteris de gestió ambiental

No s’estableix puntuació mínima

Convocatòria

Termini de presentació de les sol·licituds
15 de març de 2022

Termini de justificació
30 de stembre de 2023

2022-2023

Criteris de valoració

Criteris de valoració
Per a les línies 1, 2, 3, 5, 6 i 7 s’efectuarà un pagament en concepte de bestreta del 50 % de la
subvenció amb càrrec a l’exercici 2022, com a pagament a justificar, una vegada acceptada la
subvenció, i un segon pagament de la resta de subvenció amb càrrec a l’exercici 2023, un cop
presentada la documentació justificativa, d’acord amb el que determina l’article 12 de les bases
específiques reguladores.
En el cas de la línia 4, es pagarà un 50 % de la subvenció com a pagament a justificar, amb càrrec a
l’exercici 2022, en concepte de bestreta una vegada acceptada la subvenció; es farà un segon
pagament a justificar del 45 % de la subvenció amb càrrec a l’exercici 2023. L’import restant de la
subvenció s’abonarà, amb càrrec a l’exercici 2023, un cop presentada la documentació justificativa,
d’acord amb el que determina l’article 12 de les bases específiques reguladores.

En cas de dubtes enviar un correu electrònic a:
Anna Bosch
abosch@ddgi.cat

