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BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS ADREÇADES AL 
FOMENT DE PROJECTES, ACTIVITATS I SERVEIS D’UTILITAT PÚBLICA I INTERÈS 
MEDIAMBIENTAL DURANT L’ANY 2016 
 
 
1. OBJECTE 
 

L’objecte d’aquestes bases específiques és regular la concessió de subvencions a les 
persones físiques o jurídiques que duguin a terme activitats d’interès públic local i de 
naturalesa ambiental i de sostenibilitat dins dels límits establerts en els pressupostos 
municipals i de conformitat amb allò que preveu l’Ordenança general de subvencions (BOP 
número 139, d’11 de juny de 2009, OG, d’ara endavant).  
 
 

2. ACTIVITATS SUBVENCIONABLES 
 

2.1. Les activitats subvencionades hauran de tenir per finalitat alguna de les següents: 

 Difondre els plans i accions mediambientals municipals  
 Fomentar els valors ambientals de la població 
 Protegir els animals domèstics, salvatges o exòtics 
 Vetllar per la millora i conservació del medi natural  
 Preservar i/o incrementar la biodiversitat 
 Recuperar l’activitat agrícola i ramadera compatible amb la protecció de l’espai natural  
 Promoure el consum de productes ecològics i de proximitat 
 Promoure les bones pràctiques en bicicleta a la ciutat i al medi natural  
 Reduir el consum d’aigua als sectors domèstic i industrial 
 Prevenir la generació de residus i fomentar una bona recollida selectiva en origen 
 Reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle mitjançant actuacions relacionades 

amb l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables 

 

No es subvencionaran noves instal·lacions d’energia solar tèrmica o fotovoltaica atès que estan 
bonificades en l’IBI. 

 

2.2. Les activitats subvencionades hauran de complir els següents requisits: 

1. Es realitzaran dins el terme municipal de Sant Cugat, tret que ho exigeixi altrament 
la pròpia naturalesa de l’activitat o que es consideri d’interès per a la projecció 
exterior de la ciutat. 

2. El seu interès públic estarà directament relacionat amb les competències pròpies 
de l’Ajuntament i, singularment, amb els plans estratègics i els acords següents: 

a. El Pla d’Acció de l’Agenda 21 de Sant Cugat 
b. El Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible de Sant Cugat (PAES) 
c. El Pla Municipal d’Adaptació al Canvi Climàtic (PMACC) 
d. Programa d’horts urbans “Cultiva’t” 
e. Pla de Mobilitat Urbana de Sant Cugat (PMU) 

 
 
3. CONDICIONS GENERALS DE LES SUBVENCIONS 
 

De conformitat amb l’article 6 de l’OG les subvencions atorgades queden subjectes a les 
següents condicions específiques:  

1. El seu import no podrà excedir ni de la quantia sol·licitada ni del 50% del cost total de 
l’activitat subvencionada (art. 6.d) OG). Malgrat tot l’Ajuntament podrà preveure i 
aprovar un percentatge de subvenció superior al 50 per cent del cost de l’activitat, quan 
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així ho aconselli l’interès públic d’aquesta o les circumstàncies econòmiques o socials 
de la persona o entitat beneficiària. 

2. Cap subvenció atorgada no es pot invocar com a precedent per a l’obtenció de futures 
subvencions. 

3. D’acord amb l’article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (LGS, d’ara endavant), l’import concedit no podrà superar el cost total de 
l’activitat subvencionada, ni aïlladament ni en concurrència amb altres subvencions, 
ajuts, ingressos o recursos atorgats amb la mateixa finalitat. Als efectes d’acordar la 
modificació de la quantia atorgada i el seu eventual reintegrament, les persones 
beneficiàries resten obligades a comunicar a l’Ajuntament l’obtenció de qualsevol altra 
subvenció, ajut, ingrés o recurs que financi l’activitat subvencionada (art. 14.1.d LGS). 

4. Qualsevol subvenció concedida per l’Ajuntament portarà implícita la condició que tota la 
documentació i propaganda escrita o gràfica de l’activitat subvencionada sigui impresa 
en paper reciclat o ecològic i s’hi consignin la llegenda “Amb el suport de l’Ajuntament 
de Sant Cugat del Vallès”, i el logotip de l’Ajuntament d’acord amb els models aprovats 
per la Corporació. 

5. La concessió de les subvencions regulades en aquestes bases és incompatible amb 
l’obtenció de la resta de subvencions municipals així com les previstes a l’Agenda 21 
escolar. 

 
  

4. CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE LES SUBVENCIONS 
 
1. La quantia màxima de la subvenció pel suport a les associacions protectores d’animals 

que recullin animals domèstics abandonats a la via pública (obres de millora pel maneig 
higiènic i benestar animal de les instal·lacions) serà de 6.000 euros. 

2. La quantia màxima de la subvenció pel suport al control i/o manteniment de les colònies 
de gats en l’àmbit urbà serà de 2.000 euros. 

3. Només s’admetrà una sol·licitud de subvenció per cada escala de veïns d’habitatges 
plurifamiliars o habitatges unifamiliars en el cas d’instal·lació o reparació de sistemes 
d’estalvi d’aigua, d’aprofitament d’aigües grises i d’aprofitament d’energies renovables. 

4. Només es subvencionaran les instal·lacions de sistemes d’estalvi d’aigua, 
d’aprofitament d’aigües grises, de sistemes d’aprofitament d’energies renovables, o 
reparacions de millora, fetes de manera potestativa, i en cap cas, es subvencionaran 
instal·lacions de sistemes d’estalvi d’aigua o d’energies renovables realitzades en 
compliment d’una normativa (estatal, autonòmica o local). 

5. La quantia màxima de la subvenció per la instal·lació de sistemes d’estalvi d’aigua serà 
de 1.500 € en cas d’habitatges unifamiliars, i de 2.000 € en el cas d’habitatges 
plurifamiliars. 

6. La quantia màxima de la subvenció per a la instal·lació d’aprofitament d’aigües grises, 
per a la instal·lació de sistemes d’infiltració i drenatge d’aigües pluvials al subsòl serà 
de 1.500€. 

7. La quantia màxima de la subvenció per a la instal·lació d’espècies de xerojardineria 
serà de 300€. 

8. La quantia màxima de la subvenció per a l’aplicació de mesures d’estalvi energètic als 
comerços, a les oficines i a les indústries serà de 1.000€. 

9. La quantia màxima de la subvenció per a actuacions de preservació i/o increment de la 
biodiversitat serà de 300€. 

10. La quantia màxima de la subvenció per a la instal·lació de tanques de protecció per 
evitar l’entrada de senglars serà de 1.000€. 

11. La quantia màxima de la subvenció per a la instal·lació de caixes niu i d’elements de 
protecció serà de 300€. 



 

Doc. 630-0-10/2016 Pàgina 3 de 30 

12. La quantia màxima de la subvenció per a actuacions de custòdia urbana en l’àmbit del 
desenvolupament del programa municipal d’hort urbans “Cultiva’t” serà de 300€. 

13. La quantia màxima de la subvenció per a actuacions de custòdia urbana en l’àmbit de 
la neteja d’espais naturals serà de 300€. 

14. La quantia màxima de la subvenció per a actuacions de promoció de custòdia agrària i 
de redacció d’instruments d’ordenació forestal serà de 500€. 

15. La quantia màxima de la subvenció per a actuacions de millora de la prevenció 
d’incendis forestals serà de 3.000€. 

16. En el cas de reparacions/rehabilitacions de sistemes d’aprofitament d’energia solar 
tèrmica i/o fotovoltaica no connectades a xarxa (o autoconsum), la quantia màxima de 
la subvenció serà de 1.500 € en els cas d’habitatges unifamiliars, i de 2.500 € en el cas 
d’habitatges plurifamiliars.  

17. En el cas de les altres tipologies d’instal·lacions d’aprofitament d’energies renovables 
(calderes de biomassa, energia geotèrmia, etc.), la quantia màxima de la subvenció 
serà, en tots els casos, de 3.000 €. 

18. La quantia màxima de la subvenció per a l’adquisició, lloguer, instal·lació i seguiment 
tècnic de limitadors-registradors acústics per a locals socials d’entitats serà de 600€. 

19. La quantia màxima de la subvenció per  accions de suport en el disseny i 
implementació de campanyes i activitats sobre reducció del soroll, difusió de les 
mesures de prevenció d’incendis forestals en urbanitzacions, difusió de la reducció e 
residus en establiments comercials, la difusió de bones pràctiques energètiques en 
locals socials d’entitats i l’organització de cursos i seminaris per fomentar l’estalvi 
energètic al sector serveis i industrial serà de 500€. 

20. La quantia màxima de la subvenció per  organitzar activitats, cursos, i tallers per 
estalviar i aprendre a gestionar els recursos de la llar de forma sostenible serà de 
1.000€. 

21. En el cas de subvencions d’instal·lacions d’aprofitament d’energies renovables 
(calderes de biomassa, energia geotèrmia, etc.), caldrà presentar una sol·licitud de 
Comunicació prèvia d’obra menor (Doc.520). D’acord amb l’article 4 “Exempcions i 
bonificacions” de l’Ordenança fiscal 12, estan exempts de pagaments de la taxa (de 
serveis urbanístics) aquelles llicències d’obra destinades exclusivament a la instal·lació 
en edificis existents d’elements de construcció sostenible basats en sistemes actius 
d’aprofitament d’energies renovables i/o sistemes per a l’estalvi d’aigua, i que siguin de 
caràcter potestatiu. Per tant, en la sol·licitud d’obra menor s’aplicarà l’exempció al 
pagament de l’esmentada taxa.  

22. Les instal·lacions subvencionades s’hauran de mantenir en estat de bon funcionament 
un mínim de tres anys, a comptar des de la data d’instal·lació o reparació. L’Ajuntament 
inspeccionarà aquest extrem i incoarà, en cas d’incompliment, expedient de revocació i 
reintegrament de la subvenció rebuda.  

23. La quantia màxima de la subvenció per a la compra d’electrodomèstics (cuina, nevera i 
rentadora tipus A+) i làmpades de baix consum energètic en habitatges en situació de 
pobresa energètica serà de 400€. 

24. Per optar a la subvenció de fins el 50 per cent de l’import de la compra 
d’electrodomèstics i làmpades de baix consum energètic per habitatges en situació de 
pobresa energètica, caldrà acreditar uns ingressos màxims de la unitat familiar de 2,5 
vegades l’IRSC segons la taula d’ingressos familiars establerta al Pla per al dret a 
l’habitatge vigent.  

25. Per optar a les subvencions previstes en aquestes bases per a obres de rehabilitació 
energètica d’habitatges unifamiliars i plurifamiliars, caldrà presentar un projecte que 
inclogui la diagnosi energètica de l’habitatge, el calendari d’aplicació de les mesures 
correctores i un contracte de manteniment, amb sistemes de control efectius, per  a un 
mínim de dos anys.  
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26. La quantia màxima de la subvenció per l’adquisició o lloguer de vaixella reutilitzable 
serà per 500 serveis i 100 €. 

27. El termini per executar els projectes subvencionats serà el comprès entre la data de 
publicació d’aquestes bases i el 30 de setembre de 2017.  

28. No seran subvencionables dietes ni desplaçaments. 

 
 

5. REQUISITS DE LES PERSONES I ENTITATS BENEFICIÀRIES 
 

Podran tenir la condició de beneficiàries de les subvencions a què es refereixen aquestes 
bases, les persones físiques i jurídiques que optant-hi d’acord amb el procediment previst a 
la base 6, compleixin els requisits següents: 

a) Les persones físiques han d’estar empadronades a Sant Cugat del Vallès; les 
persones jurídiques han de tenir la seu social o l’activitat habitual en el municipi; les 
persones jurídiques sense ànim de lucre han d’estar inscrites en el Registre 
Municipal d’Entitats. 

b) Les protectores d’animals han d’estar inscrites en el Registre de nucli zoològic de la 
Generalitat de Catalunya, han de disposar de la corresponent llicència ambiental 
actualitzada i han de complir amb el que disposa la Llei de Protecció dels Animals. 

c) Tenir, en el cas de les persones jurídiques, un objecte social coincident amb 
l’activitat subvencionada.  

d) Estar al corrent de qualsevol obligació de reintegrament de subvencions atorgades 
per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès o per qualsevol altra Administració 
Pública. En cas d’expedient sancionador i/o de reintegrament pendent de resolució 
ferma, el sol·licitant podrà optar a una nova subvenció, però el seu eventual 
atorgament restarà subjecte a condició suspensiva fins la fermesa de la 
corresponent resolució. 

e) Trobar-se al corrent de totes les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social. 

f) No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències 
fermes condemnatòries per haver comès o tolerat pràctiques laborals 
discriminatòries per raó de sexe o de gènere, segons el que preveu la Llei 17/2015, 
de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.   

g) La resta de requisits fixats per l’article 13 de la LGS. 

 

 
6. SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ 
 

Cal presentar una sol·licitud per projecte, omplint una instància específica per  l’àmbit 
temàtic al qual es vol concórrer. 
 
Per optar a subvenció, les persones físiques i jurídiques hauran de formular la seva 
sol·licitud mitjançant els impresos normalitzats que podran obtenir en els canals d’atenció 
ciutadana municipal: Oficina d’Atenció Ciutadana (edifici de l’Ajuntament i oficines de 
districte) i web municipal (www.santcugat.cat).  
 
En tots els casos es presentarà: 

 Instància específica de sol·licitud de subvenció per actuacions que fomentin els 
projectes, activitats i serveis d’utilitat pública i interès mediambiental i la documentació 
addicional que es requereixi amb la descripció i pressupost detallat del 
projecte/activitat/servei. 

http://www.santcugat.cat/
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 Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb Hisenda Pública i 
Seguretat Social. En cas de no adjuntar-lo, hi ha l’opció de signar el consentiment de 
consulta de dades a altres administracions públiques. 

 Doc. 082 Sol·licitud de dades per a pagaments de la tresoreria general de l’Ajuntament 
a creditors i creditores. 

 Doc. 194 Sol·licitud d’inscripció al registre municipal d’entitats (cal emplenar-lo en els 
casos que hagi una alta o per actualitzar les dades del registre).  

 Autorització d’atorgament de representació i document d’identitat de representant en 
cas de persones físiques, o poders de representació de la persona sol·licitant en el cas 
de persones jurídiques. 

 
Aquests seran presentats tant en format paper com en format digital, així com la 
documentació addicional especificada en cada línia d’ajut, si és el cas. 
 
Un cop presentades  les sol·licituds, es procedirà a la seva valoració i posterior notificació, 
tant de les atorgades com de les no atorgades. 
 
Quan s’observin defectes o omissions en les sol·licituds, o es consideri necessari ampliar la 
informació, es podrà donar als sol·licitants un termini, que no podrà excedir de 10 dies, per 
solucionar els defectes o omissions o per ampliar la informació.  
 
Documentació addicional per sol·licituds específiques: 
 

a) Per a les sol·licituds de subvenció d’instal·lacions d’aprofitament d’aigües pluvials, grises, 
sobrants de piscina:  

- Doc. 520 Comunicació prèvia d’obres menors.  

- Memòria tècnica de la rehabilitació o nova instal·lació de sistemes d’aprofitament 
d’aigua (grises/pluvials/sobrants piscina), on s’expliciti el compromís d’executar 
l’acció abans del 30 de setembre de 2017. La memòria haurà d’incloure la 
justificació del compliment dels apartats dels criteris generals i específics establerts 
en el punt 11 de les bases. 

- Contracte de manteniment vigent en instal·lacions existents i dels darrers 2 anys 
(de recuperació d’aigües grises/pluvials/sobrants piscina) signat per ambdues 
parts, empresa mantenidora i propietat de la instal·lació. 

- Comprovant del pagament del contracte de manteniment de l’any en curs per 
instal·lacions existents. 

- Pressupostos dels productes i/o elements modificats de la rehabilitació o nova 
instal·lació de sistemes d’aprofitament d’aigua i cost de la mà d’obra de la proposta 
de millora. 

 
b) Per a les sol·licituds de subvenció d’instal·lacions d’energies renovables:  

- Doc. 520 Comunicació prèvia d’obres menors. .  

- Memòria tècnica de la rehabilitació o nova instal·lació de sistemes d’energies 
renovables, on s’expliciti el compromís d’executar l’acció abans de 30 de setembre 
de 2017. La memòria haurà d’incloure la justificació del compliment dels apartats 
dels criteris generals i específics establerts en el punt 11 de les bases. 

- Contracte de manteniment vigent en instal·lacions existents i dels darrers 2 anys 
(d’energia solar tèrmica/fotovoltaica/biomassa/geotèrmia) signat per ambdues 
parts, empresa mantenidora i propietat de la instal·lació. 

- Comprovant del pagament del contracte de manteniment de l’any en curs. 
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c) Per a les sol·licituds de subvenció per actuacions de conservació i millora del patrimoni 
natural, per actuacions de preservació i/o increment de la biodiversitat, i per actuacions 
de preservació de la fauna autòctona, en funció del concepte sol·licitat: 

- Documentació acreditativa de l’autorització del propietari del terreny  

- Informe favorable del Consorci del Parc Natural de Collserola, si l’actuació es troba 
dins de l’àmbit del Parc. 

- Acord de l’òrgan de govern de l’entitat gestora de l’hort dins del Programa 
“Cultiva’t”  

 
d) Per a les sol·licituds de subvenció per actuacions de protecció d’animals: 

- Documentació acreditativa inscripció nucli zoològic de la Generalitat de Catalunya. 

 
e) Per a les sol·licituds de subvenció per actuacions de soroll: 

- Acord de l’òrgan de govern de l’entitat gestora del local social. 

 
f) Per a les sol·licituds de subvenció per a instal·lacions de sistemes d’infiltració i 

drenatge d’aigües pluvials al subsòl per recarregar l’aqüífer: 

- Pressupostos dels productes i/o elements d’instal·lacions de sistemes d’infiltració i 
drenatge d’aigües pluvials al subsòl per recarregar l’aqüífer. 

 
g) Per a les sol·licituds de subvenció per a disseny i plantació d’espècies vegetals 

autòctones o al·lòctones no invasores adaptades a l’entorn i a les condicions 
ambientals (xerojardineria) en jardins o zones verdes privats d’edificis existents o en 
construcció): 

- Pressupostos del disseny i plantació d’espècies vegetals autòctones o al·lòctones 
no invasores adaptades a l’entorn i a les condicions ambientals (xerojardineria) en 
jardins o zones verdes privats d’edificis existents o en construcció). 

 

No cal aportar aquella documentació que ja obri en poder de l’Ajuntament, sempre que 
conservi la seva vigència i no hagi estat modificada.  

 
 
7. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 
   

El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida, serà 
de 30 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona.  
 

 
8. CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PEL PROGRAMA DE SUBVENCIONS 
 

La quantitat que es destina a la convocatòria regulada per aquesta normativa, anirà a càrrec 
de les partides pressupostàries detallades a continuació, corresponents al pressupost de 
2016: 

 

Servei de Medi Ambient Partida Import 

Subvencions per entitats 
col·laboradores en la gestió d’animals 
domèstics abandonats 

30500 17200 4800005 41302004 
 
10.000,00 € 
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El nombre de subvencions que s’atorguin està limitat per la quantia consignada a tal efecte en 
el pressupost municipal. 
 
La Comissió tècnica de valoració podrà elevar a la Comissió general propostes d’ampliació de 
les anteriors consignacions pressupostàries -fins un màxim del 10 per cent- si així ho 
aconsellen el nombre i la qualitat de les sol·licituds presentades i sempre que la proposta 
especifiqui quins fons pressupostaris de cada àmbit han de finançar la major despesa. 
 
 
9. ÀMBITS TEMÀTICS 
 
Els projectes a subvencionar hauran d’estar relacionats amb un dels àmbits i modalitats 
següents: 

 
Protecció d’animals domèstics: 

a) Suport a les associacions protectores d’animals que recullin animals domèstics 
abandonats a la via pública: obres de millora pel maneig higiènic i benestar animal de 
les instal·lacions. 

b) Suport al control i/o manteniment de les colònies de gats en l’àmbit urbà: actuacions 
clíniques i alimentació, material de maneig i benestar animal. 

Sensibilització ambiental: 

a) Suport en el disseny i implementació de campanyes i activitats sobre reducció del 
soroll: campanyes dirigides als clients de terrasses d’activitats de restauració, i als 
usuaris d’activitats amb música a la via pública.  

b) Difusió de les mesures de prevenció d’incendis forestals en urbanitzacions.  

c) Dinamitzar el consum responsable, sostenible, ecològic i de proximitat en el comerç 
local. 

d) Difusió de la reducció de residus en establiments comercials: retolació i campanyes 
informatives. 

e) Difusió de bones pràctiques energètiques en locals socials d’entitats: retolació i 
campanyes informatives.  

f) Organitzar activitats, cursos i tallers per estalviar i aprendre a gestionar els recursos de 
la llar de forma sostenible en els aspectes d’aigua, energia, residus, consum 
responsable, neteja ecològica, etc. En les campanyes informatives i de conscienciació 
els punts que es poden tractar són:  

- Rentaplats, frigorífics: adquisició de rentaplats, frigorífics i congeladors. 
Etiquetatge energètic d’electrodomèstics i aparells elèctrics.  

- Cuines i forns: adquisició de cuines de gas (més eficients que les elèctriques).  

- Compra de mobiliari i productes, el seu ús i la seva gestió com a residus.  

- Aïllaments: aïllaments de murs i teulades amb material eficient, renovació de 
finestres i persianes que no tanquin bé.  

- Calderes més eficients en funció del combustible (gasoil, gas natural, GLP)  

Subvencions per energies renovables i 
estalvi energètic 

30500 17200 4800001 41102006 15.000,00 € 

Subvencions sistemes comunitaris 
d’aigües grises i altres sistemes 
d’estalvi d’aigua 

30500 17200 4800002 11603007 
 
10.000,00 € 

Subvencions de protecció ambiental 30500 17200 4800003 41202002 5.000,00 € 
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- Energia renovable a les llars. Beneficis.  

- Aire condicionat eficient amb classe energètica A.  

- Bones pràctiques en il·luminació, consum d’aigua a banys i cuines, consum 
d’energia a la cuina i la bugada i en climatització.  

- Certificació d’habitatges. 

- Bones pràctiques en prevenció i reciclatge de residus domèstics. 

 

c) Organitzar cursos i seminaris per fomentar l’estalvi energètic al sector serveis i 
industrial:   

- Substitució o millora dels actuals equipaments per d’altres de major eficiència 
energètica. 

- Millora de les instal·lacions tèrmiques: climatització i generació d’aigua calenta 
sanitària.  

- Rehabilitació encaminada a intervencions sobre l’envoltant tèrmica de l’edifici: 
millora de l’aïllament, canvi de finestres, proteccions solars, etc.  

- Adquisició i instal·lació de tecnologies eficients en l’enllumenat interior i exterior 
de façanes: substitució de làmpades existents (per fluorescents T8, T5, 
compactes amb equip auxiliar incorporat, compactes TC, compactes de tub 
llarg TC-L, làmpades d’halogenurs metàl·lics HM, LED, fibra òptica), substitució 
de balast convencional per balast electrònic, substitució de lluminàries per l’alta 
eficiència, instal·lació de dispositius d’aturada automàtica de l’enllumenat, de 
dispositius de regulació de la intensitat lluminosa, de detectors de presència, 
etc.  

- Il·luminació nadalenca amb LEDs. 

 
Reducció del soroll: 

a) Adquisició, lloguer, instal·lació i seguiment tècnic de limitadors-registradors acústics per 
a locals socials d’entitats. 

 
Reducció del consum d’aigua: 

a) Millora de les instal·lacions d’aprofitament d’aigües grises existents en edificis 
plurifamiliars: renovació o millora dels sistemes de reutilització d’aigües grises 
d’immobles constituïts tant en règim de propietat horitzontal com vertical, destinats al 
monitoratge, control del rendiment i qualitat d’aigua tractada i sensibilització dels 
usuaris/àries de la instal·lació.  

 
Per “instal·lació d’aprofitament d’aigües grises” s’entén les definides a l’article 10 de 
l’Ordenança d’estalvi d’aigua, publicada en el BOPB número 89, de 12 d’abril de 2008 
(sistemes centralitzats destinats a reutilitzar l’aigua de dutxes i banyeres amb l’objectiu 
de reomplir les cisternes dels vàters dels habitatges). 

Les instal·lacions subvencionades hauran de complir els següents requisits: 

 Estar ubicades en edificis de més de 8 habitatges. 

 L’edifici ha de tenir una antiguitat de més de 4 anys a comptar des de la data de 
primera ocupació de l’edifici.  

 La millora de la instal·lació s’haurà de dur a terme dins el termini comprès entre la 
data de publicació d’aquestes bases i abans del 30 de setembre de 2017. 

 

Les millores en els sistemes de reutilització d’aigües grises subvencionades seran: 

 Elements de mesura i control per millorar el rendiment final de les instal·lacions 
(disminució del consum d’aigua de xarxa i energia elèctrica dels equips). 
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 Elements per millorar la qualitat final de l’aigua tractada (control dels 
paràmetres microbiològics i/o fisicoquímics). 

 Elements per millorar el manteniment preventiu dels equips així com la revisió 
integral de la xarxa de distribució de les aigües grises i comprovació del seu 
estat. 

 Elements que permetin el foment de les bones pràctiques entre els usuaris i 
que els donin a conèixer el correcte rendiment dels seus equips per crear 
consciència. 

 
Per optar a les subvencions previstes en aquest apartat per millora i rehabilitació de 
sistemes d’aigües grises d’habitatges plurifamiliars, caldrà presentar un projecte que 
inclogui la diagnosi i estat inicial de la instal·lació, proposta de millores pel control del 
rendiment amb comptadors d’aigua. Es justificarà amb un calendari d’aplicació de les 
mesures correctores i el control semestral del rendiment de la instal·lació dins del 
contracte de manteniment, per  a un mínim de quatre anys que caldrà presentar en la 
finalització de les obres.  

 

b) Instal·lació de nous sistemes d’estalvi d’aigua en habitatges unifamiliars o plurifamiliars, 
bé siguin existents com en construcció i d’ús residencial, així com altres edificis en els 
que es realitzi algun dels usos següents: hoteler (o similar), educatiu, sanitari, recreatiu, 
comercial, industrial, esportiu o qualsevol altre que comporti l’existència d’instal·lacions 
destinades al consum d’aigua.  

 

Els mecanismes d’estalvi d’aigua subvencionables són: 

 Reguladors de pressió de l’aigua d’entrada. 

 Airejadors per a aixetes i dutxes. 

 Instal·lació de cisternes dels vàters amb doble descàrrega o amb la possibilitat 
d’aturar la descàrrega. 

 Instal·lació de sistemes de reg eficients (programadors de reg, sensors de pluja 
o humitat, degoteig, tubs exsudants o d’altres sistemes anàlegs) per a horts o 
jardins adaptats al medi (xerojardineria). 

 Sistemes d’aprofitament d’aigües pluvials per reg d’horts i jardins, que redueixin 
l’aportació al clavegueram i a la via pública. 

 Sistemes de reutilització de l’aigua sobrant de les piscines per reg d’horts i 
jardins. 

 Sistemes per reutilitzar les aigües pluvials i sobrants de la piscina de manera 
conjunta pel reg i neteja d’exteriors. 

 Sistemes de reutilització de les aigües de dutxes i banyeres (aigües grises) en 
habitatges existents o potestatius en nova edificació.  

 

c) Instal·lació de sistemes d’infiltració i drenatge d’aigües pluvials al subsòl per recarregar 
l’aqüífer en habitatges unifamiliars i plurifamiliars, i empreses bé siguin existents com 
en construcció i d’ús residencial, així com altres edificis en els que es realitzi algun dels 
usos següents: hoteler (o similar), educatiu, sanitari, recreatiu, comercial, industrial, 
esportiu o qualsevol altre que comporti l’existència d’instal·lacions destinades al 
consum d’aigua. 
 

d) Disseny i plantació d’espècies vegetals autòctones o al·lòctones no invasores 
adaptades a l’entorn i a les condicions ambientals (xerojardineria) en jardins o zones 
verdes privats d’edificis existents o en construcció.  
 

En el disseny, la remodelació i l’execució dels projectes dels jardins, es tindran en 
compte les regles següents per poder optar a aquesta subvenció:  
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 Utilitzar espècies autòctones o al·lòctones no invasores adaptades a l’entorn i 
les condicions ambientals. Aquestes espècies vegetals hauran d’ocupar com a 
mínim un 50% de la superfície de la zona vegetada.  

 Prioritzar la utilització de plantes entapissants en la superfície de praderia, així 
com d’espècies no invasores de baixos requeriments hídrics i adaptades a la 
climatologia.  

 En el disseny i la remodelació de jardins la distribució d’espècies es farà 
seguint criteris d’agrupació segons requeriments hídrics, concentrant el volum 
de reg on sigui necessari, sempre que el disseny ho permeti.  

 Incloure un sistema de reg que fomenti l’estalvi i l’eficiència en l’ús de l’aigua i 
com a mínim:  

- Programadors i sensors de pluja o d’humitat.  

- Aspersors de curt abast en les zones de praderia.  

- Reg per degoteig en zones arbustives i arbòries.  

 

Aprofitament d’energies renovables: 

a) Rehabilitació o reparacions de sistemes d’energia solar tèrmica en edificis existents o 
de nova construcció, destinats a habitatges unifamiliars i plurifamiliars d’ús residencial, 
així com altres edificis en els que es realitzi algun dels usos següents: hoteler (o 
similar), educatiu, sanitari, recreatiu, comercial, industrial, esportiu o qualsevol altre que 
comporti l’existència d’instal·lacions destinades al consum d’energia. Seran 
subvencionables les noves instal·lacions o reparacions d’instal·lacions d’energia solar 
tèrmica per aigua calenta sanitària (ACS) i/o calefacció (s’entén per “instal·lació 
d’aprofitament de l’energia solar tèrmica” la formada pel sistema de captadors i el 
sistema d’acumulació). S’exclou la climatització de piscines. 

b) Noves instal·lacions o reparacions de calderes de biomassa, en edificis existents o de 
nova construcció, que permetin substituir el combustible emprat en la climatització i/o la 
generació d’ACS destinats a habitatges unifamiliars i plurifamiliars d’ús residencial, així 
com altres edificis en els que es realitzi algun dels usos següents: hoteler (o similar), 
educatiu, sanitari, recreatiu, comercial, industrial, esportiu o qualsevol altre que 
comporti l’existència d’instal·lacions destinades al consum d’energia. 

c) Noves instal·lacions o reparacions de sistemes d’aprofitament d’energia geotèrmica, en 
edificis existents, que permetin substituir el combustible emprat en la climatització i/o la 
generació d’ACS : destinats a habitatges unifamiliars i plurifamiliars d’ús residencial, 
així com altres edificis en els que es realitzi algun dels usos següents: hoteler (o 
similar), educatiu, sanitari, recreatiu, comercial, industrial, esportiu o qualsevol altre que 
comporti l’existència d’instal·lacions destinades al consum d’energia.   

d) Reparacions/rehabilitacions de sistemes d’aprofitament d’energia solar  fotovoltaica no 
connectades a la xarxa (autoconsum). 

 

Actuacions destinades a l’estalvi energètic i millora de la salut de les persones: 

a) Adquisició d’electrodomèstics A+ (cuina, nevera i rentadora) i làmpades de baix 
consum energètic en habitatges en situació de pobresa energètica.  

b) Aplicació de mesures d’estalvi energètic als comerços: substitució d’enllumenat interior, 
substitució d’il·luminació exterior per reduir les emissions de CO2, substitució o millora 
de sistemes de climatització, optimització la contractació elèctrica i actuacions 
derivades, compra d’energia verda certificada, millores d’aïllaments (instal·lació de 
porta automàtica, doble porta, substitució de finestres....), altres. 

c) Aplicació de mesures d’estalvi energètic a les oficines: substitució d’enllumenat interior, 
substitució d’il·luminació exterior per reduir les emissions de CO2, substitució o millora 
de sistemes de climatització, optimització la contractació elèctrica i actuacions 
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derivades, compra d’energia verda certificada, millores d’aïllaments (instal·lació de 
porta automàtica, doble porta, substitució de finestres....), altres. 

d) Aplicació de mesures d’estalvi energètic a les indústries: substitució d’enllumenat 
interior, substitució d’il·luminació exterior per reduir les emissions de CO2, substitució o 
millora de sistemes de climatització, optimització la contractació elèctrica i actuacions 
derivades, compra d’energia verda certificada, millores d’aïllaments (instal·lació de 
porta automàtica, doble porta, substitució de finestres....), altres. 

 
Actuacions de preservació i/o increment de la biodiversitat:  

a) Inventariar espècies de flora o fauna: monitoratge i estudi de les tendències 
poblacionals de fauna i/o flora autòctona amenaçada d’extingir-se, o de fauna i/o flora 
exòtica amb la finalitat d’eradicar-la. 

b) Inventariar elements a protegir dins d’un futur pla de Biodiversitat: trams de rieres i 
torrents amb valors naturals o paisatgístics, hàbitats d’interès faunístic, elements 
d’arquitectura rural de pedra seca (barraques de vinya, murs, etc.), fonts, camps de 
conreu, etc. 

c) Mesures de control d’espècies invasores en jardins privats dins i en la zona d’influència 
del Parc Natural, d’acord amb el Pla de Gestió de les especies vegetals exòtiques 
invasores del Parc Natural de la Serra de Collserola.  

 
Actuacions de preservació de la fauna autòctona: 

a) Instal·lar tanques de protecció per evitar l’entrada de senglars: formigonat de la base, 
instal·lació de pastor elèctric. 

b) Instal·lar elements de protecció de nius: d’orenetes, rats penats, etc.  

c) Instal·lar caixes niu: d’ocells, de rats penats, etc. 

 
Actuacions de conservació i millora del patrimoni natural a través d’acords de custodia 
del territori: 

a) Actuacions de custòdia urbana en l’àmbit: 

 Del desenvolupament del Programa municipal d’horts urbans “Cultiva’t”: taules per 
persones amb mobilitat reduïda, formació en permacultura o horticultura ecològica, 
mobiliari urbà per horts urbans, aportació de compost o adob orgànic per millorar el 
sòl, etc. 

 De la neteja d’espais naturals: jornades de recollida de brossa en boscos, rieres i 
zones humides, jornades d’eliminació de plantes exòtiques invasores en trams de 
rieres i torrents urbans, etc. 

En les activitats de custòdia es prioritzarà el tram urbà i periurbà i les següents 
zones humides: 

 Estany dels Alous 

 Estany de la Guinardera 

 Pantà de Can Borrell 

 
S’entén per tram urbà aquell en què alguns dels marges confronten amb sòl qualificat 
com a urbà o urbanitzable. 

 
b) Actuacions de promoció de custòdia agrària: Recuperació de l’activitat agropecuària 

ecològica i/o de proximitat (estudi de viabilitat de conreus, preparació del terreny, 
tancament perimetral, implantació dels conreus, compra o lloguer de maquinària, 
millora infraestructures hídriques per conreus de regadiu, adquisició de ramats, 
construcció de coberts i magatzems, senyalització de les explotacions agropecuàries, 
realització de fires de promoció de productes de quilòmetre zero o locals, gestió 
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d’excedents de productes agraris, promoció d’ús de residus orgànics produïts al 
municipi –fems, compost, etc.- amb finalitats agrícoles, creació d’una associació de 
productors agrícoles-ramaders locals, creació d’un centre logístic d’emmagatzematge i 
distribució de productes agroalimentaris locals, campanyes de comunicació 
d’establiments de venda de productes ecològics i/o locals, etc.).  

c) Redacció d’instruments d’ordenació forestal: Plans Simples, Plans Tècnics. 

d) Actuacions de millora de la prevenció d’incendis forestals: arranjament de camins 
forestals, desbrossaments, esporgues i aclarides d’arbres en franges de protecció, 
neteja de parcel·les interiors d’urbanitzacions i zones urbanes a menys de 500 m de 
zona forestal, etc.  

 
Actuacions de reducció i reciclatge de residus: 

a) Adquisició i/o lloguer de vaixella reutilitzable: vasos, plats, coberts, etc. amb un màxim 
de 500 serveis.  

 
10. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS    

  
10.1. Publicació 
 
La present convocatòria es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, en un mitjà de 
comunicació local o comarcal, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web 
municipal (www.santcugat.cat). 
 
10.2. Comissió tècnica de valoració 

 
La valoració de les sol·licituds de subvenció correspon a la Comissió Tècnica de Valoració, 
d’acord amb la següent composició: 

- Presidenta: Gerent municipal 

- Secretari/ària: Lletrat/da dels Serveis Jurídics  

- Vocals: 1 representant de la Secció de Qualitat i Planificació Ambiental 

  1 representant de la Secció de Salut Pública  

  1 representant de la Secció de Comerç/Promoció econòmica 

  1 representant de la Secció de Manteniment Urbà 

1 representant del Servei de Parcs i Jardins                        

En ordre a una més ajustada valoració dels projectes presentats, l’esmentada comissió podrà 
requerir aclariments a les pròpies entitats responsables dels projectes, sense que aquests 
aclariments puguin alterar, en cap cas, els termes del projecte inicial. 
 
La Comissió Tècnica de Valoració elevarà a la Comissió General el seu informe-proposta, que 
expressarà, de forma individualitzada i motivada, com a mínim, les puntuacions obtingudes per 
cada projecte i la quantia de la subvenció que es proposa. 
10.3. Comissió general 
 
La Comissió General, amb les competències previstes a l’article 8 de l’Ordenança General de 
Subvencions, estarà formada per: 

- Presidenta: l’Alcaldessa, o persona en qui delegui. 

- Vocals: La Tinenta d’Alcaldessa  d’Entorn Urbà, Mobilitat i Seguretat Ciutadana. 

   El Regidor de Medi Ambient. 

   La Gerent municipal 

   El Director de l’Àmbit de Qualitat Urbana i Mobilitat. 

    La Sots Directora de Medi Ambient i Participació Ciutadana.  

http://www.santcugat.cat/
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- Secretari/ària (amb veu però sense vot): un Lletrat/da Municipal. 

 
10.4. Proposta i resolució 
 
La Comissió General elevarà a la Junta de Govern Local la corresponent proposta de resolució, 
degudament motivada d’acord amb els criteris d’atorgament generals i els requeriments i 
criteris específics recollits en les presents bases, indicant les sol·licituds a les quals es 
concedeix subvenció i la desestimació expressa de la resta. 
 
La proposta de resolució podrà incloure, a més a més, una relació ordenada de les sol·licituds 
que complint les condicions administratives i tècniques establertes en aquestes bases, no hagin 
estat estimades per superar-se la quantia màxima del crèdit fixat. 
 
De conformitat amb l’article 59.6.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, la resolució es publicarà al 
tauler d’anuncis i mitjans de comunicació especificats a la base onzena. 
 
La resolució serà definitiva en via administrativa i contra la mateixa es podrà interposar, 
potestativament, recurs de reposició i, en qualsevol cas, recurs contenciós administratiu davant 
els Jutjats i Tribunals d’aquest ordre jurisdiccional. 
 
El termini per a la resolució del procediment és de tres mesos, comptadors a partir de l’endemà 
de la data final del període de presentació de sol·licituds previst a la base sisena.  
Transcorregut el termini fixat sense que s’hagi notificat resolució expressa, es podrà entendre 
desestimada la sol·licitud.  
 
 
11.  CRITERIS DE VALORACIÓ 

 
Les sol·licituds s’avaluaran d’acord amb els criteris generals i específics de valoració establerts 
per a cada àmbit temàtic, segons la puntuació que s’hi detalla i de conformitat amb les 
següents definicions: 

 

Criteris Generals (art. 12.2 de l’Ordenança general de subvencions) 
 

 Col·laboració i/o vinculació amb el Mapa Estratègic de l’Ajuntament  

 Interès general de l’activitat al municipi: es valorarà l’interès general de l’activitat i la 
seva projecció i incidència en el municipi, en especial les activitats obertes al públic 
general. 

 Dèficit d’activitats anàlogues al municipi: es considerarà l’interès de l’activitat per 
l’enriquiment que suposi per a la ciutadania, tant per a les persones que el promouen 
com per a les destinatàries i la mancança d’activitats anàlogues en relació a l’existència 
d’una demanda potencial.  

 Nombre de participants a qui va dirigida l’activitat: es considerarà que l’activitat arribi al 
nombre màxim possible de persones o col·lectius. En aquest sentit es valorarà 
especialment la capacitat de l’activitat per atraure nous santcugatencs i 
santcugatenques. Es valorarà la proporció de ciutadans i ciutadanes que es preveu 
afavorir amb l’activitat respecte de la quantitat econòmica sol·licitada. 

 Dificultat per executar les activitats sense subvenció: es considerarà la inviabilitat o 
dificultat de dur a terme l’activitat sense ajut públic. L’entitat o associació procurarà 
obtenir recursos externs o disposarà de recursos propis per a la realització de l’activitat. 
L’Ajuntament tindrà en compte aquest esforç a l’hora de fer la valoració, ponderant-la 
segons el cost total de l’activitat respecte de les quantitats sol·licitades. Es valorarà 
l’aportació de recursos humans i materials de l’entitat organitzadora. 
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 Transcendència que pugui tenir l’activitat més enllà del propi municipi: es valorarà la 
contribució a la imatge de qualitat de Sant Cugat com a ciutat compromesa amb el 
medi ambient i la protecció dels animals, projectant-la a l’exterior del municipi. D’altra 
banda, es podrà donar suport a qualsevol projecte, activitat o actuació en què l’interès 
municipal concorri amb interessos d’altres administracions, comunitats o col·lectius, si 
això no dificulta assolir els objectius esmentats en aquest document. 

 
Criteris específics (art. 12.2.f de l’Ordenança general de subvencions) 
 
Els detallats per a cada àmbit temàtic o activitat concreta. 
 

Àmbit temàtic de protecció d’animals domèstics 

 
Criteris generals (puntuació total sobre 100: 50 punts) 
 

Criteri Punts 

Vinculació amb els Plans estratègics mediambientals    10 

Interès general de l’activitat al municipi   10 

Dèficit d’activitats anàlogues al municipi   20 

Dificultat per executar les activitats sense subvenció   10 

 
Criteris específics (puntuació total sobre 100: 50 punts) 
 

Criteri Punts 

Millora en la qualitat de la vida dels animals (a)  15 

Nombre d’animals als que es destina la subvenció (b)  15 

Transversalitat, coorganització (c)  10 

Viabilitat tècnica i econòmica del projecte (d)    5 

Disponibilitat i suficiència de recursos per part de l’entitat sol·licitant (e)   5 

 
a) Millora en la qualitat de la vida dels animals: es valorarà obres de millora pel maneig 

higiènic i benestar animal de les instal·lacions, així com actuacions clíniques i 
alimentació, material de maneig i benestar animal. 

b) Nombre d’animals als que es destina la subvenció: es valorarà el nombre d’animals a qui 
vagi destinada la subvenció. 

c) Transversalitat, coorganització: es valorarà la transversalitat dels projectes i 
l’organització conjunta d’activitats entre entitats i Ajuntament. 

d) Viabilitat tècnica i econòmica del projecte: es valorarà la capacitat de l’entitat sol·licitant 
per dur a terme el projecte presentat. Per fer-ho es tindran en compte la proposta 
metodològica, que haurien d’explicar-se en la sol·licitud. 

e) Disponibilitat i suficiència del 50 per cent de recursos per part de l’entitat sol·licitant. 

 
Àmbit temàtic sensibilització ambiental 
 
Criteris generals (puntuació total sobre 100: 50 punts) 
 

Criteri Punts 

Vinculació amb els Plans estratègics mediambientals    10 
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Interès general de l’activitat al municipi     7 

Dèficit d’activitats anàlogues al municipi   10 

Nombre de participants a qui va dirigida l’activitat     7 

Dificultat per executar les activitats sense subvenció   10 

Transcendència que pugui tenir l’activitat més enllà del propi municipi     6 

 
 
Criteris específics (puntuació total sobre 100: 50 punts) 
 

Criteri Punts 

Programació d’activitats innovadores (a)    8 

Repercussió del projecte en la ciutadania (b)  12 

Transversalitat, coorganització i sinèrgies de les activitats/programes c)   12 

Viabilitat tècnica i econòmica del projecte d)     8 

Disponibilitat i suficiència de recursos per part de l’entitat sol·licitant (e)  10 

 
a) Programació d’activitats innovadores: es valorarà la novetat del projecte i l’aportació de 

varietat a l’oferta existent de serveis a la ciutat. 

b) Repercussió del projecte en la ciutadania: es valorarà el nivell d’incidència que pugui 
tenir el projecte, no en número de persones a qui va dirigida, sinó en la qualitat o 
repercussió sobre les persones que en gaudeixin. 

c) Transversalitat, coorganització i sinèrgies de les activitats i programes: es valorarà la 
transversalitat dels projectes, l’organització conjunta d’activitats entre entitats i 
Ajuntament,  i entre elles mateixes i les sinèrgies entre activitats. Pel que fa a les entitats, 
també es valorarà la utilització i cessió dels seus espais per a la realització d’activitats i/o 
esdevenir seu d’altres entitats, associacions i col·lectius. Es valorarà que el projecte vagi 
adreçat a oferir a la població serveis d’interès general que haurien de prestar-se per 
l’administració. 

d) Viabilitat tècnica i econòmica del projecte: es valorarà la capacitat de l’entitat sol·licitant 
per dur a terme el projecte presentat. Per fer-ho es tindran en compte factors de 
diagnòstic i d’avaluació, així com la proposta metodològica, que haurien d’explicar-se en 
la sol·licitud. 

e) Disponibilitat i suficiència del 50 per cent de recursos per part de l’entitat sol·licitant 

 

Àmbit temàtic de reducció del soroll 

 
Criteris generals (puntuació total sobre 100: 50 punts) 
 

Criteri Punts 

Nombre de veïns del local   30 

Nombre de socis de l’entitat   10 

Nombre d’activitats extraordinàries que realitza a l’any   10 

 
Criteris específics (puntuació total sobre 100: 50 punts) 
 

Criteri Punts 

Nivell sonor establert al mapa de capacitat acústica (a)     8 

Superfície del local on realitzarà l’activitat (b)   12 



 

Doc. 630-0-10/2016 Pàgina 16 de 30 

Situació del local respecte els habitatges afectats (c)   12 

Viabilitat tècnica i econòmica del projecte d)      8 

Disponibilitat i suficiència de recursos per part del sol·licitant (e)   10 

 
a) Nivell sonor establert al mapa de capacitat acústica: es valorarà el nivell sonor 

determinat al mapa de soroll de Sant Cugat. 

b) Superfície del local on realitzarà l’activitat: es valorarà la superfície de l’espai on tindrà 
lloc l’activitat sonora. 

c) Situació del local respecte els habitatges afectats: es valorarà la distància  del local 
respecte els habitatges afectats pel soroll. Quan més distància, menor puntuació.  

d) Viabilitat tècnica i econòmica del projecte: es valorarà la capacitat de l’entitat sol·licitant 
per dur a terme el projecte presentat. Per fer-ho es tindran en compte factors de 
diagnòstic i d’avaluació, així com la proposta metodològica, que haurien d’explicar-se en 
la sol·licitud. 

e) Disponibilitat i suficiència del 50 per cent de recursos per part de l’entitat sol·licitant 

 
Àmbit temàtic d’estalvi d’aigua 
 
1. Millora dels sistemes d’aprofitament d’aigües grises existents en edificis plurifamiliars: 
   
Criteris generals i específics (puntuació total sobre 100: 100 punts) 
 

Criteri Punts 

Estalvi d’aigua anual previst (m3/usuari) (a)   20 

Control del rendiment de l’equip d’aigües grises i proposta de monitorització (b)   20 

Control de la qualitat de l’aigua tractada c)   30 

Control del manteniment preventiu de la instal·lació d)    20 

Conscienciació dels usuaris de l’habitatge (e)   10 

 

a) L’estalvi d’aigua anual previst (m3/usuari): es valorarà l’estalvi d’aigua previst cada any pel 
nombre d’usuaris de l’edifici amb les millores proposades. 

b) Control del rendiment de l’equip d’aigües grises i proposta de monitorització: es valorarà 
l’estalvi d’aigua i energia amb la instal·lació de comptadors volumètrics d’aigua (de xarxa i 
aigua gris) i/o elèctrics, regulació del sistema de bombeig, sondes de nivell, control de 
filtres, etc... que permetin un control en continu.. 

c) Control de la qualitat de l’aigua tractada: es valorarà la proposta de modificació del tipus de 
tractament (físico-químic, microbiològic o d’ultrafiltració) així com la monitorització del pH i 
altres valors en continu. Control de l’estat de la xarxa de distribució de les aigües grises als 
habitatges. 

d) Control del manteniment preventiu de la instal·lació: es valorarà els plans d’actuació 
preventius del mantenidor: Check list al local tècnic amb les operacions a realitzar, full de 
ruta de les accions a seguir, neteges anuals del sistema, comprovació del rendiment per 
ajustar el correcte funcionament segons  el perfil dels usuaris de l’edifici. 

e) Conscienciació dels usuaris de l’habitatge: es valorarà la difusió de bones pràctiques per 
evitar l’abocament de productes corrosius per dutxes i banyeres, pla d’actuació pel foment 
de bones pràctiques i/o formació als usuaris de l’edifici del funcionament bàsic, deures en 
relació al bon ús, manteniment i beneficis que comporten les instal·lacions. 

 

2. Instal·lació de nous sistemes d’estalvi d’aigua en habitatges unifamiliars i plurifamiliars: 
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L’atorgament de les subvencions, sempre i quan es compleixin tots els requisits, tindrà en 
compte: 
 
Criteris generals (puntuació total sobre 100: 50 punts) 
 

Criteri Punts 

Estalvi d’aigua anual previst (m3/usuari) (a)   15 

Cost de la instal·lació per beneficiari/usuari d’aquesta instal·lació (b)   12 

Viabilitat tècnica i econòmica del projecte c)   12 

Control del manteniment preventiu i rendiment de la instal·lació d)    11 

 

a) L’estalvi d’aigua anual previst (m3/usuari): es valorarà l’estalvi d’aigua previst cada any 
pel nombre d’usuaris a l’habitatge. 

b) Cost de la instal·lació per beneficiari/usuari d’aquesta instal·lació: es valorarà el cost 
econòmic del sistema escollit per cada beneficiari o usuari de la instal·lació (€/persona). 

c) Viabilitat tècnica i econòmica del projecte: es valorarà la capacitat del sol·licitant per dur 
a terme el projecte presentat. Per fer-ho es tindran en compte factors de diagnòstic i 
d’avaluació, així com la proposta metodològica, que haurien d’explicar-se en la 
sol·licitud. 

d) Control del manteniment preventiu i rendiment de la instal·lació: es valorarà el 
manteniment previst segons el sistema escollit així com el control del rendiment amb 
comptadors volumètrics d’aigua.  

 
Criteris específics (puntuació total sobre 100: 50 punts) 
 

Criteri Punts 

Reguladors de pressió de l’aigua d’entrada 2 

Airejadors per a aixetes i dutxes 2 

Instal·lació de cisternes dels vàters amb doble descàrrega o amb la possibilitat 
d’aturar la descàrrega 

2 

Instal·lació de sistemes de reg eficients (programadors de reg, sensors de pluja o 
humitat, degoteig, tubs exudants o d’altres sistemes anàlegs) per a horts o jardins 
adaptats al medi (xerojardineria) 

4 

Instal·lació de nous sistemes d’aprofitament d’aigües pluvials per reg d’horts i 
jardins, que redueixin l’aportació al clavegueram i a la via pública 

7 

Instal·lació de nous sistemes de reutilització de l’aigua sobrant de les piscines per 
reg d’horts i jardins 

7 

Instal·lació de nous sistemes per reutilitzar les aigües pluvials i sobrants de la 
piscina de manera conjunta pel reg i neteja d’exteriors. 

12 

Instal·lació de nous sistemes de reutilització de les aigües de dutxes i banyeres 
(aigües grises) en edificis existents o potestatius en nova edificació.  

14 

 
 

3. Instal·lació de sistemes d’infiltració i drenatge d’aigües pluvials al subsòl per recarregar 
l’aqüífer en habitatges unifamiliars i plurifamiliars, i empreses: 
 
Criteris generals i específics (puntuació total sobre 100: 100 punts) 
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Criteri Punts 

Volum d’aigua del dipòsit (m3) (a) 30 

Superfície de recollida d’aigua pluvial (b) 10 

Cost de la instal·lació per beneficiari/usuari d’aquesta instal·lació © 20 

Viabilitat tècnica i econòmica del projecte (d) 20 

Control del manteniment preventiu de la instal·lació (e)  20 

 

a) Volum d’aigua del dipòsit (m3): es valorarà el volum d’aigua previst cada any pel 
nombre d’usuaris a l’habitatge. 

b) Superfície de recollida d’aigua pluvial: es valorarà la superfície de la coberta, jardí, 
camí, etc. on es recullin les aigües pluvials de l’habitatge o empresa. 

c) Cost de la instal·lació per beneficiari/usuari d’aquesta instal·lació: es valorarà el cost .... 

d) Viabilitat tècnica i econòmica del projecte: es valorarà la capacitat del sol·licitant per dur 
a terme el projecte presentat. Per fer-ho es tindran en compte factors de diagnòstic i 
d’avaluació, així com la proposta metodològica, que haurien d’explicar-se en la 
sol·licitud. 

e) Control del manteniment preventiu de la instal·lació: es valorarà el manteniment previst 
i la freqüència de visites del mantenidor.  

 
4.- Foment de l’ús d’espècies vegetals autòctones o al·lòctones no invasores adaptades a 
l’entorn i les condicions ambientals (xerojardineria) en jardins privats 
 
Criteris generals (puntuació total sobre 100: 50 punts) 
 

Criteri Punts 

Disseny i planificació del jardí  (a) 10 

Selecció d’espècies autòctones o de baixos requisits hídrics (b) 10 

 Limitació de les àrees de gespa (c)  10 

Planificació d’hidrozones i sistemes de reg eficient (d) 10 

Ús d’encoixinaments o mulching (e) 10 

 
a) Disseny i planificació del jardí: es valorarà la planificació en funció de les condicions 

pròpies del lloc (climàtiques i microclimàtiques, topogràfiques, edafològiques i vegetació 
establerta), sense oblidar el tipus d’ús i els usuaris que facin servir el jardí. Caldrà 
justificar: 

 L’orientació (posició i recorregut del sol a l’estiu i a l’hivern), i les zones d’insolació i 
d’ombres.  

 El règim de vents: direccions dominants, intensitat i evolució.  

 Les temperatures predominants (màximes i mínimes).  

 La pluviometria i l’evapotranspiració 

 Els desnivells existents, pendents, escales, rampes i murs 

 L’ús de materials no vegetals reciclats, reutilitzats o elaborats de forma respectuosa 
amb el medi ambient. 

b) Selecció d’espècies autòctones o de baixos requisits hídrics: es valorarà l’elecció de les 
plantes per reduir el consum d’aigua al xerojardí. També es tindrà en compte la selecció 
de grups d’espècies amb requeriments similars perquè hauran de compartir un espai 
amb les mateixes característiques de llum, aigua, sòl, etc. 
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c) Limitació de les àrees de gespa: es valorarà la limitació de la gespa (atès el seu consum 
d’aigua) a favor d’arbres i arbustos (les exigències de reg dels quals són molt menors), o 
l’ús d’altres recobriments com les plantes entapissants. 

d) Planificació d’hidrozones i sistemes de reg eficient: es valorarà la diferenciació de zones 
de reg elevat, moderat i baix on es distribueixin les espècies, i el disseny de sistemes de 
reg de forma que l’aigua pugui ser subministrada independentment a cada zona. Els 
sistemes de reg més emprats en xerojardineria són l’aspersió, el reg localitzat (degoteig i 
microaspersió) i el reg manual. Caldrà justificar: 

 L’origen de l’aigua (pou, pluvials, xarxa, aigües regenerades…) 

 Superfície del jardí que es rega en funció del tipus de reg 

e) Ús d’encoixinaments o mulching: es valorarà l’ús d’encoixinaments per reduir les pèrdues 
d’aigua per evaporació, evitar l’aparició de males herbes i en conseqüència l’ús 
d’herbicides, protegir contra les gelades, contribuir a evitar l’erosió i l’escorrentia 
superficial, facilitar l’ocultació dels sistemes de reg i aconseguir una millora estètica. 

 
Criteris específics (puntuació total sobre 100: 50 punts) 
 

Criteri Punts 

Superfície superior al 50% ocupada per espècies autòctones o al·lòctones no 
invasores adaptades a l’entorn i les condicions ambientals (arbres, arbustos, 
herbàcies, entapissants) 

20 

Superfície de praderia sense reg 5 

Superfície de praderia amb plantes entapissants 5 

Concentració d’espècies segons el volum de reg 10 

Agrupació d’espècies segons els requeriments hídrics 10 

 
 
Àmbit temàtic d’instal·lació de sistemes d’aprofitament d’energies renovables 
 
1. Rehabilitació o reparacions de sistemes d’energia solar tèrmica en edificis existents o de 
nova construcció. 
 
Criteris generals (puntuació total sobre 100: 100 punts) 
 

Criteri Punts 

Producció energètica que la instal·lació suposa anualment (kw/usuari) (a)  20 

Cost de la instal·lació per beneficiari/usuari d’aquesta instal·lació (b)  20 

Viabilitat tècnica i econòmica del projecte c)  20 

Control del rendiment i manteniment preventiu de la instal·lació d)   20 

Conscienciació dels usuaris de l’habitatge (e)  20 

 
a) Producció energètica que la instal·lació suposa anualment (kw/usuari): es valorarà 

l’estalvi energètic previst cada any pel nombre d’usuaris a l’habitatge. (energia 
renovable produïda en Kw/usuari)  

b) Cost de la instal·lació per beneficiari/usuari d’aquesta instal·lació: es valorarà el cost 
econòmic del sistema escollit per cada beneficiari o usuari de la instal·lació (€/persona). 

c) Viabilitat tècnica i econòmica del projecte: es valorarà la capacitat del sol·licitant per dur 
a terme el projecte presentat. Per fer-ho es tindran en compte factors de diagnòstic i 
d’avaluació, així com la proposta metodològica, que haurien d’explicar-se en la 
sol·licitud. 
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d) Control del rendiment i manteniment preventiu de la instal·lació: es valorarà el pla 
d’actuació preventiu del mantenidor: Check list amb les operacions a realitzar, número 
de visites i neteges anuals dels captadors, comprovació del rendiment per ajustar el 
correcte funcionament segons  el perfil dels usuaris de l’edifici. 

e) Conscienciació dels usuaris de l’habitatge: ubicació de comptadors d’energia a 
l’entrada de cada habitatge per poder controlar el consum d’energia renovable de 
manera individual. Formació i/o seguiment dels usuaris de l’edifici per part del 
mantenidor per conèixer el rendiment de la seva instal·lació. 

 
2. Noves instal·lacions o reparacions de calderes de biomassa 
 
Criteris generals i específics (puntuació total sobre 100: 100 punts) 
 

Criteri Punts 

Producció energètica de la caldera (kw/h) (a)   30 

Cost de la instal·lació per beneficiari/usuari d’aquesta instal·lació (b)   20 

Viabilitat tècnica i econòmica del projecte c)   15 

Control del manteniment preventiu de la instal·lació d)      5 

Ús d’estella de proximitat (e)   30 

 
a) Producció energètica de la caldera (kw/h): es valorarà l’estalvi energètic previst cada 

any de la caldera pel nombre d’usuaris a l’habitatge. (energia renovable produïda en 
Kw/usuari). 

b) Cost de la instal·lació per beneficiari/usuari d’aquesta instal·lació: es valorarà el cost 
econòmic del sistema escollit per cada beneficiari o usuari de la instal·lació (€/persona). 

c) Viabilitat tècnica i econòmica del projecte: es valorarà la capacitat del sol·licitant per dur 
a terme el projecte presentat. Per fer-ho es tindran en compte factors de diagnòstic i 
d’avaluació, així com la proposta metodològica, que haurien d’explicar-se en la 
sol·licitud. 

d) Control del manteniment preventiu de la instal·lació: es valorarà el pla d’actuació 
preventiu del mantenidor: Check list amb les operacions a realitzar, número de visites i 
neteges anuals de la sitja, comprovació del rendiment per ajustar el correcte 
funcionament segons  el perfil dels usuaris de l’edifici. 

e) Ús d’estella de proximitat: es valorarà el consum d’estella de proximitat. 

 

3. Noves instal·lacions o reparacions de sistemes d’aprofitament d’energia geotèrmica 
 
Criteris generals i específics (puntuació total sobre 100: 100 punts) 
 

Criteri Punts 

Potència tèrmica (kw) (a)   30 

Cost de la instal·lació per beneficiari/usuari d’aquesta instal·lació (b)   20 

Viabilitat tècnica i econòmica del projecte c)   15 

Control del manteniment preventiu de la instal·lació d)      5 

Superfície climatitzada (e)   30 

 
a) Potència tèrmica (kw): es valorarà la potència tèrmica nominal de la instal·lació segons 

la demanda energètica l’edifici. 
b) Cost de la instal·lació per beneficiari/usuari d’aquesta instal·lació: es valorarà el cost 

econòmic del sistema escollit per cada beneficiari o usuari de la instal·lació (€/persona). 



 

Doc. 630-0-10/2016 Pàgina 21 de 30 

c) Viabilitat tècnica i econòmica del projecte: es valorarà la capacitat del sol·licitant per dur 
a terme el projecte presentat. Per fer-ho es tindran en compte factors de diagnòstic i 
d’avaluació, així com la proposta metodològica, que haurien d’explicar-se en la 
sol·licitud. 

d) Control del manteniment preventiu de la instal·lació: es valorarà el pla d’actuació 
preventiu del mantenidor: Check list amb les operacions a realitzar, número de visites, 
comprovació del rendiment per ajustar el correcte funcionament segons  el perfil dels 
usuaris de l’edifici. 

e) Superfície climatitzada: es valorarà la superfície climatitzada a l’edifici amb terra radiant 
o altres dispositius. 

 
4. Rehabilitació i/o reparació d’instal·lacions de sistemes d’aprofitament d’energia solar 
fotovoltaica per autoconsum (no connectades a la xarxa o d’autoconsum) 
 
 
Criteris generals i específics (puntuació total sobre 100: 100 punts) 
 

Criteri Punts 

Potència elèctrica (kw) (a)   30 

Cost de la instal·lació per beneficiari/usuari d’aquesta instal·lació (b)   20 

Viabilitat tècnica i econòmica del projecte c)   15 

Control del manteniment preventiu de la instal·lació d)      5 

Ús agropecuari i electrificació rural (e)   30 

 
a) Potència elèctrica (kw): la potència nominal de la instal·lació segons la demanda 

energètica elèctrica de l’edifici on s’ubiqui la instal·lació. 

b)  Cost de la instal·lació per beneficiari/usuari d’aquesta instal·lació: es valorarà el cost 
econòmic del sistema escollit per cada beneficiari o usuari de la instal·lació (€/persona). 

c) Viabilitat tècnica i econòmica del projecte: es valorarà la capacitat del sol·licitant per dur 
a terme el projecte presentat. Per fer-ho es tindran en compte factors de diagnòstic i 
d’avaluació, així com la proposta metodològica, que haurien d’explicar-se en la 
sol·licitud. 

d) Control del manteniment preventiu de la instal·lació: es valorarà el pla d’actuació 
preventiu del mantenidor: Check list amb les operacions a realitzar, número de visites i 
neteges anuals dels captadors, comprovació del rendiment i funcionament del camp de 
captadors, estat del cablejat i connexions i comprovacions de les proteccions 
elèctriques. 

e) Ús agropecuari i electrificació rural: es valorarà que l’ús de l’edificació on s’instal.li el 
sistema d’aprofitament d’energia solar fotovoltaica sigui d’ús agropecuari o habitatge 
rural (masies i cases rurals). 

 
Àmbit temàtic d’estalvi energètic 
 
1. Adquisició d’electrodomèstics, equips de comptatge d’energia, làmpades de baix consum 
energètic en habitatges en situació de pobresa energètica 
  
Criteris generals i específics (puntuació total sobre 100: 100 punts) 
 

Criteri Punts 

Nombre de persones que viuen a l’habitatge (a)   30 

Nombre de menors d’edat que viuen a l’habitatge (b)   25 
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Nombre de persones majors de 65 anys que viuen a l’habitatge c)   25 

Cost de la instal·lació per beneficiari/usuari d’aquesta instal·lació (d)   20 

 
a) Nombre de persones que viuen a l’habitatge: es valorarà nombre de persones que 

viuen a l’habitatge. 

b) Nombre de menors d’edat a l’habitatge: es valorarà el nombre de menors d’edat que 
convisquin a l’habitatge. 

c) Nombre de persones majors de 65 anys que viuen a l’habitatge: es valorarà el nombre 
de persones majors de 65 anys que viuen a l’habitatge. 

d) Cost de la instal·lació per beneficiari/usuari d’aquesta instal·lació: es valorarà el cost de 
la instal·lació per beneficiari/usuari d’aquesta instal·lació (€/persona)..  

 
2. Aplicació de mesures d’estalvi energètic als comerços 
 
Criteris generals (puntuació total sobre 100: 50 punts) 
 

Criteri Punts 

Participació en el Pla municipal d’eficiència energètica de comerços (a) 15 

Estalvi energètic (b) 12 

Viabilitat tècnica i econòmica del projecte (c) 8 

Superfície del comerç (d) 5 

Cost de la instal·lació per beneficiari/usuari d’aquesta instal·lació (e) 10 

 

a) Participació en el Pla municipal d’eficiència energètica de comerços: es valorarà que el 
comerç hagi participat en el Pla municipal d’eficiència energètica de comerços. 

b) Estalvi energètic: es valorarà l’estalvi energètic que s’assoleixi en la rehabilitació. 

c) Viabilitat tècnica i econòmica del projecte: es valorarà la capacitat del sol·licitant per dur 
a terme el projecte presentat. Per fer-ho es tindran en compte factors de diagnòstic i 
d’avaluació, així com la proposta metodològica, que haurien d’explicar-se en la 
sol·licitud. 

d) Superfície del comerç: es valorarà la superfície del comerç. 

e) Cost de la mesura per client (ocupació mitjana)  del comerç: es valorarà el cost 
econòmic de la mesura d’estalvi escollida per client (segons l’ocupació mitjana) del 
comerç (€/client). 

 
Criteris específics (puntuació total sobre 100: 50 punts) 
 

Criteri Punts 

Substitució d’enllumenat interior 10 

Substitució d’il·luminació exterior per reduir les emissions de CO2 5 

Substitució o millora de sistemes de climatització 10 

Optimització la contractació elèctrica i/o actuacions derivades 10 

Compra d’energia verda certificada 10 

Millores d’aïllaments  5 

 
3. Aplicació de mesures d’estalvi energètic a les oficines 
 
Criteris generals (puntuació total sobre 100: 50 punts) 
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Criteri Punts 

Certificat energètic (a) 15 

Estalvi energètic (b) 12 

Viabilitat tècnica i econòmica del projecte © 8 

Superfície del comerç (d) 5 

Millora de la qualificació energètica de les oficines (e) 10 

 

a) Certificat energètic: es valorarà que l’edifici de l’oficina tingui un certificat energètic amb 
propostes de millora pendents a realitzar. 

b) Estalvi energètic: es valorarà l’estalvi energètic que s’assoleixi en la rehabilitació 
energètica de les oficines. 

c) Viabilitat tècnica i econòmica del projecte: es valorarà la capacitat del sol·licitant per dur 
a terme el projecte presentat. Per fer-ho es tindran en compte factors de diagnòstic i 
d’avaluació, així com la proposta metodològica, que haurien d’explicar-se en la 
sol·licitud. 

d) Superfície de les oficines: es valorarà la superfície de les oficines. 

e) Millora de la qualificació energètica de les oficines: es valorarà millorar la certificació 
energètica de les oficines respecte l’estat inicial abans de la millora efectuada: passar 
d’una lletra superior a una inferior  ( de D a C, de C a B, de B a A...) . 

 

Criteris específics (puntuació total sobre 100: 50 punts) 
 

Criteri Punts 

Substitució d’enllumenat interior 10 

Substitució d’il·luminació exterior per reduir les emissions de CO2 5 

Substitució o millora de sistemes de climatització 10 

Optimització la contractació elèctrica i/o actuacions derivades 10 

Compra d’energia verda certificada 10 

Millores d’aïllaments  5 

 
 
4. Aplicació de mesures d’estalvi energètic a les indústries 
 
Criteris generals (puntuació total sobre 100: 50 punts) 
 

Criteri Punts 

Certificat energètic (a) 15 

Estalvi energètic (b) 12 

Viabilitat tècnica i econòmica del projecte (c) 8 

Superfície de la indústria amb mesures d’estalvi energètic (d) 5 

Millora de la qualificació energètica de la indústria (e) 10 

 

a) Certificat energètic: es valorarà que l’edifici de l’oficina tingui un certificat energètic. 
b) Estalvi energètic: es valorarà l’estalvi energètic que s’assoleixi en la rehabilitació 

energètica. 
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c) Viabilitat tècnica i econòmica del projecte: es valorarà la capacitat del sol·licitant per dur 
a terme el projecte presentat. Per fer-ho es tindran en compte factors de diagnòstic i 
d’avaluació, així com la proposta metodològica, que haurien d’explicar-se en la 
sol·licitud. 

d) Superfície de la indústria: es valorarà la superfície de la indústria on s’apliquin les 
mesures exclusivament. 

e) Millora de la qualificació energètica de la indústria: es valorarà millorar la certificació 
energètica de la indústria respecte l’estat inicial abans de la millora efectuada: passar 
d’una lletra superior a una inferior  ( de D a C, de C a B, de B a A...) . 

 
Criteris específics (puntuació total sobre 100: 50 punts) 
 

Criteri Punts 

Substitució d’enllumenat interior 10 

Substitució d’il·luminació exterior per reduir les emissions de CO2 5 

Substitució o millora de sistemes de climatització 10 

Optimització la contractació elèctrica i/o actuacions derivades 10 

Compra d’energia verda certificada 10 

Millores d’aïllaments  5 

 

Àmbit temàtic de preservació i/o increment de la biodiversitat  

 
1. Inventariar espècies de flora o fauna 
 
Criteris generals i específics (puntuació total sobre 100: 100 punts) 
 

Criteri Punts 

Participació en el Pla municipal de Biodiversitat (a) 30 

Inventari de fauna o flora amenaçada (b) 25 

Inventari de fauna o flora exòtica c) 15 

Viabilitat tècnica i econòmica del projecte (d) 10 

Superfície de l’inventari (e) 20 

 

a) Participació en el Pla municipal de Biodiversitat: es valorarà que l’entitat participi en el 
Pla municipal de Biodiversitat amb els seus resultats.  

b) Inventari de fauna o flora amenaçada: es valorarà l’inventari de fauna i flora 
amenaçada. 

c) Inventari de fauna o flora exòtica: es valorarà l’inventari de fauna i flora exòtica amb la 
finalitat d’eradicar-la. 

d) Viabilitat tècnica i econòmica del projecte: es valorarà la capacitat del sol·licitant per dur 
a terme el projecte presentat. Per fer-ho es tindran en compte factors de diagnòstic i 
d’avaluació, així com la proposta metodològica, que haurien d’explicar-se en la 
sol·licitud. 

e) Superfície de l’inventari: es valorarà la superfície de l’indret on es realitzi l’inventari. 

 
2. Inventariar elements a protegir dins del futur Pla de Biodiversitat Municipal 
 
Criteris generals i específics (puntuació total sobre 100: 100 punts) 
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Criteri Punts 

Inventari de trams de rieres i torrents amb valors naturals o paisatgístics (a) 30 

Inventari de fonts i elements d’arquitectura rural de pedra seca (b) 25 

Inventari de camps de conreu c) 15 

Viabilitat tècnica i econòmica del projecte (d) 10 

Superfície de l’inventari (e) 20 

 

a) Inventari de trams de rieres i torrents amb valors naturals o paisatgístics: es valorarà 
que s’aportin informes o memòries que recullin els trams de rieres i torrents amb valors 
naturals o paisatgístics.  

b) Inventari de fonts i elements d’arquitectura rural de pedra seca: es valorarà que 
s’aportin informes o memòries que recullin l’inventari de fonts i elements d’arquitectura 
de pedra seca. 

c) Inventari de camps de conreu: es valorarà s’aportin informes o memòries que recullin 
l’inventari de camps de conreu actius o erms. 

d) Viabilitat tècnica i econòmica del projecte: es valorarà la capacitat del sol·licitant per dur 
a terme el projecte presentat. Per fer-ho es tindran en compte factors de diagnòstic i 
d’avaluació, així com la proposta metodològica, que haurien d’explicar-se en la 
sol·licitud. 

e) Superfície de l’inventari: es valorarà la superfície de l’indret on es realitzi l’inventari. 

 
3. Mesures de control d’espècies exòtiques invasores de jardins de la zona d’influència del Parc 
Natural 
 
Criteris generals i específics (puntuació total sobre 100: 100 punts) 
 

Criteri Punts 

Participació en l’inventari d’espècies invasores del Parc Natural (a) 10 

Tractament fitosanitari (b) 20 

Tala i retirada d’arbres c) 50 

Viabilitat tècnica i econòmica del projecte (d) 10 

Superfície de l’inventari (e) 10 

 

a) Participació en l’inventari d’espècies exòtiques invasores del Parc Natural: es valorarà 
l’inventari d’espècies exòtiques invasores catalogades en el Real Decreto 630/2013, de 
2 de agosto, por el que se regula el catálogo español de especies exóticas invasoras, 
el Sistema d’Informació d’Espècies Exòtiques de Catalunya (EXOCAT) i la llista 
d’espècies exòtiques del Parc Natural de la Serra de Collserola, així com que participin 
en el Pla de treball impulsat per Parc de la Serra de Collserola.. 

b) Tractament fitosanitari: es valorarà la realització de tractaments fitosanitaris encaminats 
a l’erradicació de l’espècie exòtica invasora. 

c) Tala i retirada d’arbres: es valorarà la retirada d’arbres d’espècies exòtiques invasores. 

d) Viabilitat tècnica i econòmica del projecte: es valorarà la capacitat del sol·licitant per dur 
a terme el projecte presentat. Per fer-ho es tindran en compte factors de diagnòstic i 
d’avaluació, així com la proposta metodològica, que haurien d’explicar-se en la 
sol·licitud. 

e) Superfície de l’inventari: es valorarà la superfície de l’indret on es realitzi l’inventari. 
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Àmbit temàtic de preservació de la fauna autòctona 

 
1. Reforçar tanques de protecció en jardins urbans per evitar l’entrada de senglars 
 
Criteris generals i específics (puntuació total sobre 100: 100 punts) 
 

Criteri Punts 

Justificació de la necessitat (a)   10 

Distància a la zona forestal (b)   30 

Ús agropecuari del jardí (c)   30 

Viabilitat tècnica i econòmica del projecte (d)   20 

Longitud de la tanca (e) 10 

 

a) Justificació de la necessitat: es valorarà la justificació de la necessitat de reforçar les 
tanques existents per evitar l’entrada de senglars.  

b) Distància a la zona forestal: es valorarà la distància de la tanca a la zona forestal. 

c) Ús agropecuari del jardí: es valorarà que al jardí existeixin horts i/o arbres fruiters. 

d) Viabilitat tècnica i econòmica del projecte: es valorarà la capacitat del sol·licitant per dur 
a terme el projecte presentat. Per fer-ho es tindran en compte factors de diagnòstic i 
d’avaluació, així com la proposta metodològica, que haurien d’explicar-se en la 
sol·licitud. 

e) Longitud de la tanca: es valorarà la longitud de la tanca. 

 
2. Protegir espècies ornitològiques 
 
Criteris generals i específics (puntuació total sobre 100: 100 punts) 
 

Criteri Punts 

Realització d’inventaris de nius en sòl urbà (a) 25 

Instal·lació de caixes niu en sòl urbà (b) 25 

Instal·lació d’elements de protecció de nius en façana d’habitatge c) 30 

Viabilitat tècnica i econòmica del projecte (d) 20 

 

a) Realització d’inventaris de nius en sòl urbà: es valorarà que s’inventariïn els nius 
existents d’orenetes, ratpenats, etc. i cotorres en sòl urbà.  

b) Instal·lació de caixes niu en sòl urbà: es valorarà  

c) Instal·lació d’elements de protecció de nius en façanes d’habitatges: es valorarà la 
instal·lació d’elements de protecció de nius en façanes d’habitatges. 

d) Viabilitat tècnica i econòmica del projecte: es valorarà la capacitat del sol·licitant per dur 
a terme el projecte presentat. Per fer-ho es tindran en compte factors de diagnòstic i 
d’avaluació, així com la proposta metodològica, que haurien d’explicar-se en la 
sol·licitud. 

Àmbit temàtic d’actuacions de conservació i millora del patrimoni natural 

 
Criteris generals (puntuació total sobre 100: 50 punts) 
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Criteri Punts 

Col·laboració i/o vinculació amb els Plans Estratègics mediambientals 10 

Interès general de l’activitat al municipi 7 

Dèficit d’activitats anàlogues al municipi 10 

Nombre de participants a qui va dirigida l’activitat 7 

Dificultat per executar les activitats sense subvenció 10 

Transcendència que pugui tenir l’activitat més enllà del propi municipi 6 

 
 
Criteris específics (puntuació total sobre 100: 50 punts) 
 

Criteri Punts 

Programació d’activitats de difusió del valor del patrimoni natural (a) 8 

Retirada de residus sòlids urbans al medi natural  (b) 8 

Eliminació d’espècies invasores en rieres i torrents c)  8 

Recuperació de l’activitat agropecuària d)  8 

Millores de gestió i ús dels horts urbans del Programa d’horts municipal (e) 4 

Redacció d’instruments d’ordenació forestal (f) 8 

Actuacions de millora de la prevenció d’incendis forestals (g) 6 

 
a) Programació d’activitats de difusió del valor del patrimoni natural: es valorarà la realització 

d’activitats que difonguin els valors, la qualitat i la conservació dels espais naturals, amb 
cursos, tallers i sortides. 

b) Retirada de residus sòlids urbans al medi natural: es valorarà les jornades de recollida de 
deixalles i inventari de punts d’abocament il·legals.  

c) Eliminació d’espècies invasores en rieres i torrents: es valorarà l’inventari i l’eliminació 
d’espècies exòtiques invasores catalogades en el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, 
por el que se regula el catálogo español de especies exóticas invasoras, el Sistema 
d’Informació d’Espècies Exòtiques de Catalunya (EXOCAT) i la llista d’espècies exòtiques 
del Parc Natural de la Serra de Collserola.  

d) Recuperació de l’activitat agropecuària: es valorarà la realització d’estudis de viabilitat de 
conreus, treballs de preparació del terreny cultivable, el tancament perimetral de camps per 
evitar l’entrada de senglars, la implantació dels conreus, la compra o el lloguer de 
maquinària, la millora infraestructures hídriques per conreus de regadiu, l’adquisició i el 
manteniment de ramats, la construcció de coberts i magatzems agropecuaris, la 
senyalització de les explotacions agropecuàries, la realització de fires de promoció de 
productes de quilòmetre zero o locals, la gestió d’excedents de productes agraris, la 
promoció d’ús de residus orgànics produïts al municipi –fems, compost, etc.- amb finalitats 
agrícoles, la creació d’una associació de productors agrícoles-ramaders locals, la creació 
d’un centre logístic d’emmagatzematge i distribució de productes agroalimentaris locals, les 
campanyes de comunicació d’establiments de venda de productes ecològics i/o locals, etc.).  

e) Millores de gestió i ús dels horts urbans del Programa d’horts municipal “Cultiva’t”: es 
valorarà l’adquisició de taules de cultiu adaptades per persones amb mobilitat reduïda, la 
formació amb permacultura o horticultura ecològica, l’adquisició de mobiliari urbà necessari 
per les activitats a desenvolupar dins l’hort, l’aportació de compost o adob orgànic per 
millorar el sòl, etc. 

f) Redacció d’instruments d’ordenació forestal: Plans Simples, Plans Tècnics. 

g) Actuacions de millora de la prevenció d’incendis forestals: arranjament de camins forestals, 
desbrossaments, esporgues i aclarides d’arbres en franges de protecció, neteja de 



 

Doc. 630-0-10/2016 Pàgina 28 de 30 

parcel·les interiors d’urbanitzacions i zones urbanes a menys de 500 m de zona forestal, 
etc.  

 
 
Àmbit temàtic d’actuacions de reducció i reciclatge de residus 
 
Criteris generals (puntuació total sobre 100: 100 punts) 
 

Criteri Punts 

Col·laboració i/o vinculació amb els Plans Estratègics mediambientals 20 

Interès general de l’activitat al municipi 14 

Dèficit d’activitats anàlogues al municipi 20 

Nombre de participants a qui va dirigida l’activitat 14 

Dificultat per executar les activitats sense subvenció 20 

Transcendència que pugui tenir l’activitat més enllà del propi municipi 12 

 
 
12. PUBLICITAT DE L’ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ  

 
De conformitat amb l’article 21 de l’Ordenança general de subvencions, la resolució 
d’atorgament de la present convocatòria es publicarà en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a 
la web municipal.  
 
Així mateix es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província un extracte de la resolució, amb 
indicació expressa dels llocs d’exposició del seu contingut íntegre. 
 
Quan l’atorgament de la subvenció resti condicionada a la reformulació del projecte, les 
persones beneficiàries hauran de presentar en el Registre de l’Ajuntament, en el termini màxim 
d’un mes des de la publicació de la resolució de concessió de l’ajut, la reformulació de la 
descripció i pressupost detallat de l’activitat (annex 2). 
  
 
13. PAGAMENT 
 

La subvenció dels projectes es farà efectiva, en general, en un sol pagament i en el termini 
màxim de dos mesos, des de la data de resolució de la convocatòria, sense perjudici que en 
l’acord de concessió de la subvenció s’estableixin altres periodicitats de pagament. 
 
14. OBLIGACIONS DE LES PERSONES I ENTITATS BENEFICIÀRIES  
 

a) Complir les condicions establertes en aquestes bases. 

b) Presentar la documentació i els informes dins els terminis i en la forma que estableixin 
les bases, la normativa vigent en matèria de subvencions i la resolució de concessió. 

c) Si l’activitat subvencionada implica contacte habitual amb persones menors d’edat, 
acreditar, mitjançant el corresponent certificat negatiu, que les persones adscrites a 
l’activitat no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la 
llibertat i indemnitat sexual. 

d) Dur a terme l’activitat subvencionada d’acord amb el projecte i terminis presentats. En 
tot cas els projectes hauran d’executar-se abans del 30 de setembre de 2017, tret que 
s’estableixi altrament de forma expressa. Qualsevol incidència relativa a l’execució del 
projecte, per circumstàncies sobrevingudes, s’haurà de notificar per escrit en un 
termini màxim de 30 dies, des de la data de la mateixa. 
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e) Sol·licitar, amb caràcter previ, autorització per a qualsevol modificació del projecte 
subvencionat, sol·licitud que l’Ajuntament haurà de resoldre en el termini màxim de 60 
dies, transcorreguts els quals el sol·licitant podrà entendre autoritzada la modificació 
proposada.  

f) Comunicar per escrit les modificacions relatives a l’entitat sol·licitant i que tinguin 
transcendència per al seguiment del projecte (canvi de junta directiva, d’adreça, 
modificació d’estatuts, etc). 

g) Facilitar en tot moment la informació i documentació que sol·liciti l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès relatives a la subvenció concedida i sotmetre’s a les consegüents 
actuacions de comprovació. 

h) Fer constar, en qualsevol informació i publicitat que es faci del projecte subvencionat, 
sigui quin sigui el lloc i mitjà de difusió, que el projecte es realitza en col·laboració amb 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 

i) Notificar a l’Ajuntament, tan bon punt se’n tingui coneixement, l’obtenció per al mateix 
projecte d’altres subvencions públiques o privades.  

j) Presentar els informes de seguiment, memòries i factures que es preveuen en els 
apartats corresponents d’aquestes bases, en ordre a justificar el bon ús de la 
subvenció rebuda. 

k) Complir amb les obligacions derivades de l’Ordenança general de subvencions i 
normativa general d’aplicació. 

 

 
15.  JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 

 
En un màxim de tres mesos des de la finalització del termini per a dur a terme l’activitat 
subvencionada, caldrà presentar en el Registre General de l’Ajuntament la documentació 
justificativa del compliment de les condicions, de la consecució dels objectius i de les despeses 
efectuades, de conformitat amb l’article 22 de l’Ordenança general de subvencions i d’acord 
amb els models següents: 
 

- Memòria de l’activitat subvencionada  

- Relació de factures pagades justificatives de la despesa subvencionada. 
 

Només s’acceptaran com a documents justificatius de les despeses els originals o còpies 
compulsades de les factures, amb els requisits legals que estableix la normativa vigent, 
lliurades a l’entitat beneficiària de la subvenció acreditatives que s’ha efectuat la despesa, sens 
perjudici del retorn posterior dels originals que s’aportin.  
 
Les entitats beneficiàries estaran obligades a: 

 
1) Sotmetre’s, si s’escau, a les actuacions de comprovacions i control financer que 

s’estableixi per part de l’Ajuntament en relació a la subvenció concedida.  

2) Conservar els documents justificatius de l’aplicació de la subvenció mentre puguin ser 
objecte de control i comprovacions. 

 
16. REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT DE SUBVENCIONS 

 
L’incompliment de les obligacions previstes en aquestes bases o que resultin de la normativa 
general reguladora de les subvencions públiques, pot donar lloc a la revocació de la subvenció, 
al reintegrament, en el seu cas, de les quantitats percebudes indegudament (incrementades 
amb els interessos i recàrrecs d’aplicació) i, si procedeix, a la sanció administrativa 
corresponent, de conformitat amb allò que preveuen els Capítols VI i VII de l’Ordenança 
general de subvencions (BOP núm. 131, de 2 de junt de 2009).   
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17. RÈGIM JURÍDIC 
 
En tot allò no previst en aquestes bases resultarà d’aplicació l’Ordenança general de 
subvencions, aprovada definitivament pel Ple Municipal de data 18 de maig 2009 i, en el seu 
defecte, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.  

 
 
 


