ANNEX I: CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS
EN MATÈRIA D’ESTALVI ENERGÈTIC ANY 2018
1. Bases Reguladores
Les bases reguladores específiques de subvencions per a la realització d’actuacions
orientades a l’estalvi energètic van ser aprovades inicialment per acord de Ple, en
sessió ordinària celebrada en data 30 d’octubre de 2018.
Durant el termini de trenta dies hàbils, l’expedient es va sotmetre a informació
pública mitjançant la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona de
data 14 de novembre de 2018; en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
amb número 7749, de data 16 de novembre de 2018; en el Diari de Girona de data
14 de novembre de 2018 i en el tauler d’anuncis municipal de la web de
l’Ajuntament de data 6 de novembre de 2018.
Al no produir-se reclamacions ni al·legacions durant l’esmentat termini d’exposició
pública, en data 28 de gener de 2019, es va publicar al BOP de GIRONA número
19, l’anunci d’aprovació definitiva de les bases reguladores especifiques de
subvencions per a la realització d’actuacions orientades a l’estalvi energètic.
El procediment per a la concessió d'aquestes subvencions serà en règim de
concurrència competitiva. Es realitzarà convocatòria pública a la qual podran
presentar-se les persones que compleixin els requisits que s’exigeixin, en la forma i
en el lloc que es determinaran a la present convocatòria.
2. Objecte, Condicions i Finalitat de la Concessió de la Subvenció
La subvenció té per finalitat la realització d’actuacions de millores en els habitatges
del municipi encaminades a la reducció del consum d’energia, incentivant que els
particulars facin actuacions en els seus habitatges que permetin obtenir un estalvi
energètic i a l’ús d’una energia sostenible i, d’aquesta manera, disminuir l’emissió
de CO2 a l’atmosfera.
Podran ser objecte de subvenció, les següents activitats:
a) L’aïllament amb plaques de parets mitgeres: 30 € per m2 amb un màxim de
1.000 €.
b) L’aïllament amb plaques de façanes principals: 50 € per m2 amb un màxim
de 1.000 €.
c) L’aïllament intern de parets: 20€ per m2, amb un màxim de 1.000 €.

d) L’aïllament de sostres: 5 € per m2 si es fa amb poliuretà i un màxim de 12 €
per m2 si es fa amb altres materials aïllants com fibres naturals, llana de
roca, ... amb un màxim de 1.000 €.
e) L’aïllament de finestres: Instal·lació de vidres amb una transmitància
tèrmica de 1,9 o inferior: 100 € per m2 de vidre canviat amb un màxim de
1.000 €.
f) Canvi de finestres, amb vidres amb una transmitància tèrmica de 1,9 o
inferior: 100 € per m2 de vidre posat amb un màxim de 1.000 €.
g) Plaques solars per escalfar aigua: 1.000 € per instal·lació o l’import
justificat, si aquest és inferior.
h) Fotovoltaiques: 500 € per kw instal·lat, amb un màxim de 1.000 €.
i) Aerotèrmica, geotèrmica i per calefacció: màxim 1.000 €.
j) Canvi de calderes de gasoil, gas o carbó a biomassa (pellet, llenya i estella):
1.000 € per caldera o l’import justificat, si aquest és inferior.
k) Per canvi de companyia subministradora d’energia; quan l’usuari canviï el
seu contracte a la modalitat d’energia verda, es concedirà un ajut únic
màxim de 100 €. Per justificar aquest canvi caldrà presentar un rebut amb
l’anterior comercialitzadora i un altre amb l’actual comercialitzadora que
acrediti la contractació en aquesta modalitat. Si no es canvia de
comercialitzadora però si de modalitat de contracte, també s’haurà
d’acreditar aquesta circumstància. Hi ha un màxim de 2.000 € a repartir
entre totes les sol·licituds.
En el cas dels aïllaments, en cap cas es pagarà més del que hagin costat.
En el cas d'aïllament de façanes, mitgeres i cobertes, l'aïllament que es posi ha de
tenir una transmitància tèrmica de 0,55 o menor i s'haurà de justificar
necessàriament amb certificat de característiques expedit per la casa
subministradora o bé l'instal·lador. En el cas que es vulgui posar un aïllament de
menys gruix, s'ha de demostrar, amb un informe tècnic, que el conjunt de la paret
més l'aïllament té una transmitància tèrmica de 0,38 o menor.
No es concediran subvencions per a obres de nova construcció.
Tots els ajuts es refereixen a cada habitatge que disposi de cèdula d’habitabilitat.
El procediment de concessió de la present convocatòria de subvencions és el de
concurrència competitiva.
3. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària
L’import total destinat a la convocatòria és de 10.000 €. Les aplicacions
pressupostàries a què es carrega el crèdit pressupostari, són les següents
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L’import màxim a atorgar per cada concepte subvencionable serà de 1.000 €.
Aquest import es pot veure modificat en funció del nombre de sol·licituds
presentades a la convocatòria, sense superar l’import total de la convocatòria.
Per canvi de companyia subministradora d’energia, hi haurà un màxim de 2.000 €
4. Requisits per sol·licitar la subvenció i forma d’acreditar-les
a) Ser propietari/ària o llogater/a d’un habitatge, de primera residència, al
municipi i haver realitzat durant l’any 2018 o el gener del 2019 actuacions que
siguin subvencionables, d’acord amb la base sisena.
Per acreditar-ho caldrà presentar original i fotocopia del DNI o NIF o altres
documents que acreditin la personalitat del sol·licitant. Per acreditar la condició de
propietari/a de l’habitatge, s’haurà d’acompanyar IBI o escriptura d’adquisició o
altres documents que acreditin la titularitat. Per tal d’acreditar la condició de
llogater/a, caldrà acompanyar original i fotocòpia del contracte d’arrendament de
l’habitatge.
Per tal d’acreditar les actuacions subvencionables, s’haurà d’aportar original i copia
de les factures (on ha de quedar ben clar el material instal·lat i l'immoble on s'ha
instal·lat) i els corresponents comprovants de pagament. L'Ajuntament podrà
reclamar documentació addicional si amb la factura i altra documentació presentada
no queda suficientment acreditat que l'actuació suposa una millora energètica.
En el cas dels conceptes subvencionables a), b) i c) de l'apartat 6 de les bases
reguladores específiques, per acreditar els aïllaments, caldrà presentar un certificat
de les característiques del material instal·lat per acreditar la transmitància tèrmica.
En el cas del concepte subvencionable k) de l’apartat 6 de les bases reguladores
especifiques, per acreditar el canvi a modalitat d’energia verda, caldrà presentar
original i fotocòpia de les factures amb l’anterior comercialitzadora i l’actual
comercialitzadora energètica; o, en el seu cas, original i còpia del contracte anterior
i de l’actual, que acreditin el canvi de modalitat a energia verda.
b) Haver sol·licitat i obtingut llicència municipal d’obres, en aquelles actuacions
on es requereixi per la normativa urbanística aplicable.
c) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament de La
Vall d’en Bas i amb la resta d’Administracions Públiques. Declaració responsable del
sol·licitant.
d) Presentar la sol·licitud de subvenció dins el termini màxim fixat a la
convocatòria.

5. Òrgan Competent per a la Instrucció i Resolució del Procediment
L'òrgan competent per a la instrucció de l'expedient és el Tècnic designat qui
examinarà el compliment dels requisits dels beneficiaris, demanarà els informes
que consideri necessaris, avaluarà les sol·licituds d’acord amb els criteris objectius,
establirà l’ordre de prelació de les sol·licituds d’acord amb la data d'entrada, emetrà
informe amb el resultat de la valoració i, la proposta de resolució provisional,
degudament motivada que haurà de notificar-se als interessats individualment,
concedint-los un termini de 10 dies per presentar al·legacions i elevar-la a l’òrgan
competent per resoldre. Es podrà prescindir del tràmit d’audiència quan no figurin
en el procediment ni siguin tinguts en compte altres fets ni altres al·legacions i
proves que les adduïdes pels interessats. En aquest cas, la proposta de resolució
formulada tindrà el caràcter de definitiu.

Examinades les al·legacions adduïdes en els seu cas pels interessats, es formularà
la proposta de resolució definitiva, que haurà d’expressar el sol·licitant o la relació
de sol·licitants per que es proposa la concessió de la subvenció, i la seva quantia,
especificant la seva avaluació i els criteris de valoració seguits per efectuar-la.
L'òrgan competent per resoldre serà la Junta de Govern Local en virtut de l’apartat
cinquè de les bases reguladores específiques de subvencions per a la realització
d’actuacions orientades a l’estalvi energètic.
6. Termini de Presentació de Sol·licituds i documentació
Les sol·licituds es formularan en el model que figura com a Annex II d'aquesta
convocatòria. Es dirigiran a l'Alcalde de l'Ajuntament, i es presentaran a través del
Registre d'entrada de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans assenyalats en
l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques. El termini per presentar les sol·licituds
degudament omplertes amb tota la documentació acreditativa del compliment dels
requisits i justificativa de l’actuació subvencionable, és de de vint dies hàbils a
partir de l’endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP de
GIRONA.
Els obligats a relacionar-se electrònicament amb l’administració, d’acord amb
l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú,
hauran de presentar la sol·licitud de forma telemàtica.
Juntament amb la sol·licitud hauran d'acompanyar-se els documents següents:
— Original i fotocopia del DNI o NIF o altres documents que acreditin la
personalitat del sol·licitant.

— Per acreditar la condició de propietari/a de l’habitatge, s’haurà d’acompanyar
rebut pagament IBI o escriptura o altres documents que acreditin la
titularitat
— Per tal d’acreditar la condició de llogater/a, caldrà acompanyar original i
fotocòpia del contracte d’arrendament de l’habitatge.
— Declaració responsable del sol·licitant expressiva que les actuacions s’han
realitzat dins l’àmbit temporal de les accions subvencionables, això és del
dia 1 de gener de 2018 fins el dia 31 de gener de 2019. (Annex II)
— Per tal d’acreditar les actuacions subvencionables, s’haurà d’aportar original i
copia de les factures (on ha de quedar ben clar el material instal·lat i
l'immoble on s'ha instal·lat) i els corresponents comprovants de pagament.
L'Ajuntament podrà reclamar documentació addicional si amb la factura i
altra documentació presentada no queda suficientment acreditat que
l'actuació suposa una millora energètica.
En el cas dels conceptes subvencionables a), b) i c) de l'apartat 6 de les
bases reguladores específiques, per acreditar els aïllaments, caldrà
presentar un certificat de les característiques del material instal·lat per
acreditar la transmitància tèrmica.
En el cas del concepte subvencionable k) de l’apartat 6 de les bases
reguladores especifiques, per acreditar el canvi a modalitat d’energia verda,
caldrà presentar original i fotocòpia de les factures amb l’anterior
comercialitzadora
i l’actual comercialitzadora energètica; o, en el seu cas, original i còpia del
contracte anterior i de l’actual, que acreditin el canvi de modalitat a energia
verda.
— Declaració responsable d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries
amb l’Ajuntament de La Vall d’en Bas i amb la resta d’Administracions
Públiques. (Annex II)
— Declaració responsable de què el sol·licitant està assabentat de les bases
reguladores específiques de subvencions per a la realització d’actuacions
orientades a l’estalvi energètic i les accepta. (Annex II)
— Declaració responsable de que en el sol·licitant no concorre cap de les
circumstàncies que impedeixin obtenir la condició de beneficiari de
subvencions públiques, establertes en l'article 13 de la Llei General de
Subvencions. (Annex II)

— Declaració responsable que l’habitatge en el que s’ha realitzat l’actuació
subvencionable sol·licitada té cèdula d’habitabilitat i constitueix primera
residència del sol·licitant. (Annex II)
— Model de domiciliació de pagaments, signat per la persona sol·licitant i
conformat per l’entitat bancària, referent a l’estalvi energètic.(Annex III)
— Declaració responsable que amb la presentació de la sol·licitud s’entendrà
implícita l’acceptació de les bases reguladores, d’aquesta convocatòria i de la
resta de normativa que resulti d’aplicació. La no acceptació de les bases pel
beneficiari té com a conseqüència la seva renúncia a la convocatòria.
7. Termini de Resolució i Notificació
S’examinaran conjuntament en un sol procediment totes les sol·licituds presentades
dins els termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.
El termini màxim de resolució i notificació serà de 6 mesos, tal i com es preveu a
l’article 25 de la Llei General de Subvencions.
La resolució es notificarà als els interessats de manera individualitzada, tal i com
preveu l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, en el termini de deu dies a partir de la data
que s’adopti.
El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució, legitima als
sol·licitants a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de
concessió de la subvenció.
8. Fi de la via administrativa i règim de recursos
La resolució de la convocatòria de la subvenció esgota la via administrativa.
D'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, contra
aquesta resolució podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant
l'Alcalde d'aquest Ajuntament, en el terme d'un mes a comptar des de l'endemà de
la recepció de la notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Girona, en el termini de dos
mesos, a comptar des de l'endemà al de la recepció de la notificació, de conformitat
amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció ContenciósAdministrativa.

9. Criteris de Valoració de Sol·licituds
El procediment de concessió de les subvencions a que es refereixen aquestes bases
serà de concurrència competitiva. Es realitzarà convocatòria pública a la qual
podran presentar-se les persones que compleixin els requisits que s'exigeixin en la
forma i el lloc on es determina. La convocatòria es publicarà a la seu electrònica de
l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de Girona.
La Junta de Govern Local juntament amb el Tècnic designat seran els encarregats
de validar la documentació presentada i de concedir les subvencions fins a un
màxim de 1000€ a acumular entre totes les actuacions per habitatge amb cèdula
d'habitabilitat. En qualsevol cas, per cadascuna de les actuacions se subvencionarà
només fins a un 50% del total del cost justificat.
L'ordre de prelació de les sol·licituds serà determinat d'acord amb la data de
presentació a l'Ajuntament de les mateixes.
Inicialment només es podrà presentar una sol·licitud per habitatge i any; en el
supòsit de no arribar a cobrir la subvenció màxima prevista, es podrà atorgar una
segona sol·licitud. En tot cas les sol·licituds que estiguin presentades correctament i
no es puguin atendre dins d'aquesta convocatòria, tindran prioritat per a una futura
convocatòria.
10. Publicitat
Aquesta convocatòria es publicarà a la seu electrònica de l’Ajuntament de la Vall
d’en Bas i a l’e-tauler segons es preveu a la base cinquena i se’n publicarà
l’extracte al BOPG, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b) de la Llei 38/2003,
general de subvencions.

