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Webinar 

SUBVENCIONS ALS AJUNTAMENTS PER A LA 
INSTAL·LACIÓ DE CALDERES I XARXES DE CALOR DE 

BIOMASSA MUNICIPALS 
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 DESTINATARIS 

 
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 
PAES. 
 
Quan ho estableixi la convocatòria, tan sols podran ser beneficiaris els ajuntaments 
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. 
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OBJECTE. NOVETATS! 
 
Línia 1: Execució d’inversions per instal·lar calderes de biomassa o microxarxes 
de calor, de potències menors a 70 kW per la millora de l’eficiència energètica 
d’edificis a través de contracte innovadors.  
 
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.  
 
       1 SOL.LICITUD PER MUNICIPI PEL CONJUNT DE LES 2 LINIES 
 
En aquest tipus de contractes, una empresa o microempresa de serveis 
energètics (MESE) realitzarà la gestió de la instal·lació, el seu manteniment i 
durà a terme les mesures necessàries per aconseguir un estalvi energètic. 
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IMPORTS MÀXIMS SUBVENCIONABLES: 
 
Línia 1: Per a calderes o xarxes de menys de 70 kW: 50.000 euros. 
 
Línia 2: Per a calderes o xarxes de calor de més de 70 kW: 100.000 euros. 
 
 
NOVETAT!: El percentatge màxim serà del 85% de les despeses subvencionables 
per als municipis de fins a 10.000 habitants i del 75% per als de més de 10.000 
hab. 
 
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 6 anys. 
 
Subvencions compatibles amb d’altres ajuts que tinguin la mateixa finalitat, 
sempre que no hi hagi sobre finançament i/o no procedeixin del Servei de Medi 
Ambient de la Diputació de Girona. El cofinançament màxim del total de 
subvencions de la Diputació no podrà superar el 95% de la despesa. 
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TIPUS DE COMBUSTIBLE: NOVETAT! 
 
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. 
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CONCEPTES SUBVENCIONABLES: 
 
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. 
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SOL.LICITUDS: NOVETAT! 
 
 A) Projecte executiu signat per tècnic facultatiu competent 
 
 B) Les factures dels combustibles dels últims 3 anys així com les partides  de 
 manteniment si s’escau, en format resum i certificades pel  secretari/interventor. 
  
 C) Certificat de la titularitat i/o gestió municipal dels béns i serveis municipals en 
 els quals s’instal·larà la caldera. 
 
Si és el cas: 
 D) Compromís d’encàrrec de gestió de la licitació.  
 
 E) Justificació que el subministrament de l'estella estarà vinculat a actuacions  de 
 prevenció d'incendis i/o gestió forestal sostenible en l'àmbit local. 
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SOL.LICITUDS: 
Quan ho estableixi la convocatòria, caldrà presentar la documentació que 
acrediti que l’ajuntament sol.licitant compleix el que estableix la disposició 
addicional sisena de la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
 
IMPORTANT : 
 
En cas d'escoles o altres edificis de titularitat de la Generalitat de Catalunya, 
autorització de l'òrgan de la Generalitat de Catalunya que correspongui per 
raó de propietat de l'edifici. 
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Les subvencions es concedeixen en règim de concurrència competitiva. 

Criteri de dimensió dels municipis Nombre de 

punts 

Municipis de menys de 1.000 habitants 

Municipis de 1.001 a 5.000 habitants 

Municipis de 5.001 a 10.000 habitants 

Municipis de més de 10.001 habitants 

2 

1,5 

1 

0,5 

Per tal d'assolir un major impacte sobre el territori rebran 2  punts 
complementaris aquelles sol·licituds dels municipis que no hagin percebut 
cap subvenció del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona durant 
els anys 2014 i 2015 per a instal·lació de calderes o xarxes de biomassa 
forestal. 
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Període d’amortització de les inversions de 6 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 6 anys, i la resta tindran una puntuació proporcional) 

2 

Municipi que disposi d’un model de comptabilitat i seguiment energètic  1 

Instal·lació combinada amb altres fonts d'energia renovable. Degudament 

quantificades a nivell d’inversions econòmiques i d’estalvi energètic i/o emissions.  

2 

Instal·lació combinada amb inversions de millora de l'eficiència energètica. 

Degudament quantificades a nivell d’inversions econòmiques i d’estalvi energètic i/o 

emissions. 

2 

Realització de contractació agregada amb la intermediació de la Diputació de Girona 

que tramitarà la licitació dels contractes.  

2 

Emissions anuals estalviades (Es donarà la puntuació màxima a la sol·licitud que 

tingui una major reducció d'emissions i la resta tindran una puntuació proporcional. 

3 

Actuacions de prevenció d'incendis i/o gestió forestal sostenible en l'àmbit local. La 

justificació es valorarà en funció del l'existència d´una estratègia a nivell municipal o 

comarcal que vinculi la prevenció d´incendis o la gestió forestal sostenible amb 

l'aprofitament forestal de la biomassa 

2 
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SELECCIÓ I NOTIFICACIÓ 
 
Les sol·licituds seran seleccionades 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. 
 
Les sol·licituds que, seguint els criteris de puntuació, no hagin estat  
beneficiàries en la primera resolució de la convocatòria, i que no hagin estat 
excloses específicament per no complir amb les bases, formaran part d'una 
llista de reserva, que les habilita per a la seva eventual inclusió en qualsevol de 
les següents resolucions de la convocatòria, si és el cas. 
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JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT 
 
1. Es pagarà el 95% de l'import de la subvenció, en concepte de bestreta. 
2. Una vegada adjudicada la contractació de la inversió i dins del termini que estableixi 
la convocatòria, si s’escau l’ajuntament haurà de presentar la documentació de 
l'adjudicació, com a justificant provisional. 
3. Un cop les obres hagin estat finalitzades i dins del termini que estableixi la 
convocatòria, l'ajuntament haurà de presentar el certificat final d’obra signat pel 
tècnic competent i el compte justificatiu simplificat acompanyat de la memòria de les 
actuacions. 
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JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT. NOVETAT! 
 
Documentació complementària: 
 
1. Contracte amb empreses o microempreses de serveis energètics  
2. Una memòria explicativa de les actuacions fetes i els resultats obtinguts. 
3. Un exemplar o còpia de tots els materials de difusió o publicitat de les accions 
realitzades. 
4. Còpia contracte de subministrament d'estella forestal en que consti que 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 contracte amb 
empreses o microempreses de serveis energètics on es defineixin les citades 
condicions. 
5. NOVETAT: Certificat d’eficiència energètica dels edificis on s’ha realitzat el canvi de 
combustible amb una superfície útil total superior a 250 m2 
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