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REACCIONA 

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE L’ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
L’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València impulsa l’estratègia REACCIONA, 
una convocatòria única que regula la concessió de fins a set línies de subvenció en 
règim de concurrència competitiva per a implantar actuacions relacionades amb 
l’energia, la mobilitat, la gestió de residus, la biodiversitat i el cicle integral de l’aigua.   
 
1. BASES REGULADORES 
 
L’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València, aprovada per acord 
del Ple de 28.3.2017 (BOP núm. 101, de 29.5.2017), tindrà la consideració de bases 
generals. 
 
2. OBJECTE, CONDICIONS I FI 
 
REACCIONA és el full de ruta per a ajudar econòmicament els municipis de la província 
de València en la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic. Les condicions de les 
subvencions es concreten en cada epígraf i el seu fi és contribuir a transformar aquests 
municipis en espais més saludables i habitables en un nou escenari climàtic. 
 
3. CRÈDIT PRESSUPOSTARI I QUANTIA MÀXIMA 

 
El crèdit pressupostari s’especifica en cada línia de subvenció. 
 
4. LÍNIES DE SUBVENCIÓ 

 
Mitigació: 
 
4.1. Subvenció per a instal·lar energies renovables en edificis i equipaments 

municipals: per a municipis. 
Quantia: 1.500.000 € amb càrrec a la partida 704 170.04 762.00 del Pressupost 
de la Diputació per al 2020. 
 

4.2. Subvenció per a la certificació energètica d’edificis públics municipals: per a 
municipis i entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal. Quantia: 
155.000 €: 150.000 € amb càrrec a la partida 704 170.04 462.00, i 5.000 € amb 
càrrec a la 704 170.04 468.00 del Pressupost de la Diputació per al 2020. 
 

4.3. Subvenció per a comprar vehicles elèctrics i instal·lar punts de recàrrega: per a 
municipis. 
Quantia: 1.000.000 € amb càrrec a la partida 704 170.04 762.00 del Pressupost 
de la Diputació per al 2020. 
 

4.4. Subvenció per a implantar Plans Locals de Gestió de Residus: per a municipis  
i mancomunitats. 
Quantia: 300.000 €: 150.000 € amb càrrec a la partida 705 162.20 462.00, i 
150.000 € amb càrrec a la 705 162.20 463.00 del Pressupost de la Diputació 
per al 2020. 

 
Adaptació:  

 
4.5. Subvenció per a la gestió forestal sostenible i la prevenció d’incendis forestals: 

per a municipis.  
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Quantia: 4.000.000 € distribuïts de la manera següent en el Pressupost de la 
Diputació per al 2020: 
 
- 1.200.000 € amb càrrec a la partida 701 170.05 462.00 
- 800.000 € amb càrrec a la 701 170.05 762.00 
- 1.200.000 € amb càrrec a la 701 172.00 462.00 
- 800.000 € amb càrrec a la partida 701 172.00 762.00 

 
4.6. Subvenció per a millorar el cicle integral de l’aigua: per a municipis.  

Quantia: 6.850.000 € amb càrrec a les següents partides pressupostàries: 
2.200.000 € a la partida 706 452.00 762.00; 2.450.000 € a la 706 452.00 
762.00.19 i 2.200.000 € a la partida 706 452.00 762.00.18 del Pressupost de la 
Diputació per al 2020. 
 

Educació climàtica: 
 
4.7. Subvenció per a implantar el programa 50/50 en les escoles públiques: per a 

municipis i entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal. 
Quantia: 160.000 €: 155.000 € amb càrrec a la partida 704 170.04 462.00, i 
5.000 € amb càrrec a la 704 170.04 468.00 del Pressupost de la Diputació per 
al 2020. 
 

5. ÒRGANS COMPETENTS 
 

L’òrgan competent per a atorgar les subvencions és el president de la Diputació, excepte 
per a la línia 4.5, per a la qual ho és la Junta de Govern, tot això en els termes establits 
en el Decret núm. 11284/2019. 
 
6. INSTRUCCIÓ I COMISSIÓ DE VALORACIÓ 

 
La instrucció es farà d’acord amb l’article 18 de l’Ordenança General de Subvencions 
(d’ara en avant, OGS) de la Diputació de València i correspon a l’Àrea de Medi Ambient. 
Aquesta farà d’ofici les actuacions que considere necessàries per a determinar, conéixer 
i comprovar les dades en base a les quals s’ha de formular la proposta de resolució.  
 
La resolució de la convocatòria correspon a la Junta de Govern de la Diputació a 
proposta de la diputada de l’Àrea de Medi Ambient i d’acord amb els articles 20 i 21 de 
l’OGS de la Diputació de València. 
 
La comissió de valoració estarà integrada per la diputada de Medi Ambient o la persona 
en qui delegue, la cap del Servei de Medi Ambient, els caps de secció i dos tècnics del 
Servei de Medi Ambient o les persones en qui deleguen. 
 
7. SOL·LICITUDS: REQUISITS, TERMINIS I DOCUMENTACIÓ 
 
El termini de presentació de sol·licituds serà de 40 dies hàbils a partir de l’endemà de la 
publicació de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València 
(BOP) a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS). 
 
La mera presentació de la sol·licitud per a cada subvenció suposa l’acceptació de les 
bases que la regeixen i el compromís de l’entitat sol·licitant de complir amb les 
obligacions i els deures que se’n deriven. 
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Les sol·licituds es tramitaran exclusivament mitjançant la plataforma telemàtica Carpeta 
Ajuntament (www.dival.es, vista Ajuntament), on s’ha d’omplir el formulari i adjuntar la 
resta de la documentació exigida en la present convocatòria.  
 
No es concediran pròrrogues per a la presentació de sol·licituds. Les entitats que no 
tramiten la seua sol·licitud en termini quedaran fora de la convocatòria. 
 
Cada entitat presentarà una sol·licitud amb les certificacions genèriques següents: 
 

1- Certificat de la Secretaria en què conste l’adopció de l’acord per l’òrgan 
competent, les actuacions que vullguen fer-se i l’import sol·licitat per a 
cadascuna d’elles (Annex 1). 

2- Declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la 
condició de beneficiari establides en l’article 13.2 i 3 de la Llei General de 
Subvencions per a cadascuna de les subvencions sol·licitades en aquesta 
convocatòria (Annex 2). 
Com estableix l’article 6 apartat 5 de l’OGS de la Diputació de València, la 
presentació de la sol·licitud de subvenció comportarà l’autorització del sol·licitant 
perquè l’òrgan que concedeix la subvenció obtinga directament l’acreditació de 
les circumstàncies previstes en els articles 18 i 19 del Reglament de la Llei 
General de Subvencions mitjançant certificats telemàtics. En aquest cas, el 
sol·licitant no haurà d’aportar una certificació. No obstant això, el sol·licitant 
podrà denegar expressament el consentiment. En eixe cas, haurà d’aportar amb 
la sol·licitud les certificacions esmentades. 

3- Certificat d’ajudes concurrents en què conste la petició o la concessió o no 
d’altres ajudes per a cadascuna de les subvencions sol·licitades en aquesta 
convocatòria. El total d’aportacions no podrà ser superior en cap cas al total de 
la despesa (Annex 3). 

 
A més, es presentaran els certificats i els documents específics que cada línia de 
subvenció establisca. 

 
Si la sol·licitud no reuneix els requisits establits en la convocatòria, l’òrgan instructor 
requerirà l’interessat perquè l’esmene en el termini màxim i improrrogable de deu dies. 
Si el sol·licitant no l’esmena, es considerarà que en desisteix. 
 
El municipi sol·licitant haurà d’obtindre i aportar en el moment que es requerisca totes 
les autoritzacions i els permisos necessaris per a fer els treballs. 
 
El termini d’execució finalitzarà un mes abans del termini de justificació establit en cada 
línia. 
 
8. RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ 

 
El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà 
sobrepassar els sis mesos. El termini es computarà a partir de la publicació de l’extracte 
de la present convocatòria en el BOP.  
 
El venciment del termini màxim sense que s’haja notificat la resolució legitima els 
interessats per a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de 
concessió de la subvenció. 
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A l’efecte de notificació als interessats, l’acord resolutori de les subvencions concedides 
i denegades es publicarà en el BOP i en la web de l’Àrea de Medi Ambient de la 
Diputació de València. La publicació substitueix la notificació. 
 
No s’exigirà cap tràmit d’acceptació previ a la concessió de la subvenció. 
 
9. CRITERIS DE VALORACIÓ 

 
Cada convocatòria requerirà la documentació prevista en els apartats corresponents. 
 
10. COMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS 
 
La subvenció que atorgue la Diputació de València serà compatible amb la percepció 
d’altres subvencions o ajudes per a les mateixes actuacions o inversions procedents de 
qualsevol a administració o entitat pública o privada, llevat que la mateixa convocatòria 
establisca el contrari. 
 
No seran compatibles amb subvencions o ajudes directes ni amb altres compreses en 
l’Àrea de Medi Ambient. 
 
11. DESPESES SUBVENCIONABLES 

 
Totes les relacionades amb l’objecte de la subvenció que estiguen compreses en l’article 
30 de l’OGS de la Diputació de València. 
 
12. PUBLICITAT 

 
El beneficiari ha de fer constar que ha rebut la subvenció de la Diputació de València 
mitjançant la difusió en un suport escrit, on reflectirà l’objecte d’aquesta, que 
s’especificarà en els apartats corresponents. 
 
13. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS 
 

1- Presentar els documents exigits per a la justificació en l’OGS i els previstos en 
cada convocatòria en el termini establit a aquest efecte. 

2- Facilitar la documentació que es requerisca en relació a l’activitat de control de 
l’administració. 

 
14. JUSTIFICACIÓ 
 
Es farà amb la presentació de la documentació requerida en cada línia. 
 
La justificació de la subvenció es farà d’acord amb els articles 28, 29 i 30 de l’OGS de 
la Diputació de València. 
 
Si s’han subvencionat actuacions amb un pressupost total superior a l’import concedit, 
caldrà justificar la despesa total de l’actuació.  
 
15. RECURSOS 

 
La resolució de concessió posa fi a la via administrativa, i contra ella podrà interposar-
se potestativament recurs de reposició davant del president de la Diputació en el termini 
d’un mes a partir de l’endemà de la notificació de la resolució, o directament recurs 
contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de València, en 
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el termini de dos mesos comptats també a partir del de la notificació de l’acte, tot açò 
d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 
 
Per a allò no previst expressament en la present convocatòria, aquesta es regirà per 
l’OGS de la Diputació de València, per les Bases d’Execució del Pressupost de la 
Diputació de València per al 2020, i per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, i el seu reglament de desenvolupament. 
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4.1 Subvenció per a instal·lar energies renovables en edificis i equipaments 
municipals 
 
1. OBJECTE, FI I MODALITATS DE SUBVENCIÓ 
 
L’objecte de la present convocatòria és regular la concessió d’ajudes econòmiques en 
règim de concurrència competitiva fins a esgotar el crèdit disponible per a la nova 
instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per a autoconsum en edificis i equipaments 
de titularitat municipal, com ara  biblioteques, centres juvenils, centres socials, correus, 
instal·lacions esportives, centres educatius, instal·lacions sanitàries, mercats, museus, 
oficines municipals, policia, teatres o anàlegs. 
 
Les instal·lacions subvencionades hauran d’executar-se després de l’1 de gener del 
2020 i amb data de factura també posterior a aquesta. 
 
S’estableixen dos modalitats: 
 
A. Instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per a autoconsum en edificis i 

equipaments municipals connectades a la xarxa sense acumulació 
 
Es consideraran instal·lacions solars fotovoltaiques d’autoconsum connectades a la 
xarxa les instal·lacions de plaques solars que estiguen connectades a l’interior d’una 
xarxa d’un consumidor, que comparteixen infraestructures de connexió a la xarxa amb 
un consumidor o que estan unides a aquest a través d’una línia directa, i que tinguen o 
puguen tindre en algun moment una connexió elèctrica amb la xarxa de transport o 
distribució. Així mateix, també tindrà la consideració d’instal·lació de generació 
connectada a la xarxa la que està connectada directament a les xarxes de transport o 
distribució. 
 
La potència instal·lada serà la potència màxima de l’inversor, entesa com la suma de 
les potències màximes en condicions nominals (Pnom). 
 
B. Instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per a autoconsum en edificis i 

equipaments municipals connectades a la xarxa o aïllades amb acumulació 
 

Hauran d’estar destinades a l’ús exclusiu d’instal·lacions (per exemple bombament) i 
edificis de titularitat municipal, i s’haurà de complir com a mínim amb una relació de 3:1 
entre la potència pic instal·lada (kW) de la instal·lació fotovoltaica i l’energia de les 
bateries d’emmagatzematge (kWh). 
 
En les dos modalitats, s’exclou expressament la compra i la instal·lació de llums amb 
panells solars per a l’enllumenat públic. 
 
2. CRÈDITS PRESSUPOSTARIS I IMPORT DE LA SUBVENCIÓ 
 
L’import total disponible per a les subvencions que es concedisquen a l’empara de la 
present convocatòria és d’1.500.000 €, amb càrrec a la partida 704 170.04 762.00 del 
pressupost de despeses de l’exercici 2020. 
 
3. REQUISITS PER A SOL·LICITAR LA SUBVENCIÓ 
 
Podran optar a aquestes ajudes els municipis de la província de València (no poden 
optar-hi les entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal ni les mancomunitats) 
que reunisquen els requisits establits en l’OGS de la Diputació de València. 



 

7 
 

 
4. CRITERIS DE DISTRIBUCIÓ DELS FONS 
 
La dotació pressupostària es distribueix segons els criteris objectius que es determinen 
a continuació.  
 
La puntuació màxima serà de 10 punts: 
 

Criteri Punts 

Per estar adherit a la Xarxa de Municipis Valencians cap a la 
Sostenibilitat o haver sol·licitat l’adhesió abans de l’1.1.2020 

1 

Per haver subscrit el Pacte de les Alcaldies 1 

Subministrament elèctric en tots els punts de consum municipal amb 
certificat de garantia d’origen 100% renovable (GdO) de la 
comercialitzadora 

1 

Ordenança municipal aprovada reguladora d’instal·lacions solars 
fotovoltaiques 

2 

Bonificació fiscal de l’IBI als immobles amb instal·lacions fotovoltaiques 
d’autoconsum 
 

2 

Bonificació fiscal de l’IAE a les empreses la seu de les quals tinga 
instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum 

1 

Bonificació de l’ICIO a les instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum 1 

Haver realitzat l’auditoria energètica de dos edificis municipals  1 

 
En cas d’empat entre dos o més municipis, els criteris de desempat són:  
 

- Tindran preferència els municipis de menor població. 
- En cas de persistir l’empat, per data d’entrada de la sol·licitud de subvenció en 

el Registre General de la Diputació de València.  
- Si haguera calgut esmenar una sol·licitud a requeriment de la Diputació de 

València, comptaria la data de l’esmena, no la de la presentació inicial.  
 

5. DESPESES SUBVENCIONABLES 
 
La realització de les accions i inversions per a les quals s’haja concedit la subvenció 
serà de responsabilitat exclusiva de l’adjudicatari.  
 
La quantitat màxima subvencionable serà de 30.000 € per entitat sol·licitant. Si un 
ajuntament sol·licita diverses instal·lacions i la suma dels seus pressupostos supera 
aquesta quantitat, es descartaran, si escau, les sol·licituds de menor import fins que no 
superen els 30.000 € o fins que quede una petició. Si la despesa subvencionable supera 
la quantitat màxima amb una única sol·licitud, s’atendrà aquesta petició, però la 
diferència anirà a càrrec de l’entitat beneficiària. 
 
Se subvencionaran els costos reals tant d’obra com d’instal·lació i materials de les 
instal·lacions objecte de la subvenció, així com els derivats de la legalització d’aquestes, 
amb els límits següents: 
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 85% del cost de la instal·lació. 

 Màxim d’1 € per watt en les instal·lacions sense acumulació, i 2 € per watt en les 
que tinguen acumulació. 

 
L’import de la subvenció serà el menor que resulte d’aplicar els dos criteris limitadors 
indicats. 
 
No s’admeten les despeses de redacció de projectes, seguretat i salut ni direcció 
d’obres. 
 
6. SOL·LICITUD: DOCUMENTACIÓ 
 
Amb la sol·licitud telemàtica, a més de les certificacions genèriques establides en 
l’apartat 7 de l’estratègia REACCIONA, s’haurà d’aportar:  
 

1- Sol·licitud amb l’autobaremació seguint els criteris de puntuació de la 
convocatòria, la tipologia i la ubicació de la instal·lació (Annex 4.1). 

2- Certificat de la Intervenció que acredite que la sol·licitud formulada per a 
inversions s’adiu a la definició del concepte pressupostari «inversions reals» 
(Annex 5). 

3- Per a sol·licituds de potència instal·lada inferior a 10 kW, caldrà entregar la 
memòria tècnica de disseny de la instal·lació de baixa tensió amb classificació 
en la secció D (instal·ladora), habilitació 0 (baixa tensió), categoria 9 (categoria 
especialista/instal·lacions generadores de baixa tensió), redactada per un 
instal·lador autoritzat. La memòria inclourà un pressupost detallat del cost total 
de la instal·lació i s’aportarà l’acreditació de l’instal·lador, que es pot obtindre en 
la web següent: 
www.sedeaplicaciones.minetur.gob.es/RII/consultaspublicas/consultadatos.asp
x 

4- Si la potència de la instal·lació sol·licitada és igual o superior a 10 kW, caldrà 
presentar el projecte redactat per un tècnic competent i visat pel col·legi 
professional corresponent. El projecte inclourà un pressupost detallat del cost 
total de la instal·lació. 

 
Opcionalment, els documents que hauran d’aportar-se per a obtindre la puntuació 
màxima són: 

 
5- Contracte amb la comercialitzadora i certificat de garantia d’origen 100% 

renovable (GdO) de tots els punts de consum elèctric municipal. 
6- Certificació de l’acord plenari d’aprovació de l’ordenança municipal reguladora 

d’instal·lacions solars fotovoltaiques. 
7- Certificat de la Secretaria acreditatiu de la bonificació fiscal de l’IBI als immobles 

amb instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum. 
8- Certificat de la Secretaria acreditatiu de la bonificació fiscal de l’IAE a les 

empreses la seu de les quals tinga instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum. 
9- Certificat de la Secretaria acreditatiu de la bonificació de l’ICIO a les instal·lacions 

fotovoltaiques d’autoconsum. 
10- Certificat de la Secretaria acreditatiu d’haver realitzat les auditories energètiques 

de dos edificis municipals, segons el RD 56/2016, indicant els edificis auditats. 
 
 
 
 
 

http://www.sedeaplicaciones.minetur.gob.es/RII/consultaspublicas/consultadatos.aspx
http://www.sedeaplicaciones.minetur.gob.es/RII/consultaspublicas/consultadatos.aspx
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7. TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ 
 
El termini per a la justificació de la subvenció finalitza als quatre mesos de l’endemà de 
la publicació de l’acord de concessió. L’òrgan que concedeix la subvenció podrà atorgar 
una ampliació en els termes establits en l’OGS de la Diputació de València. 
 
Cada entitat haurà d’aportar la documentació següent: 
 

1- Una memòria d’actuació subscrita per la Secretaria de la corporació, justificativa 
del compliment de les condiciones establides en la concessió de la subvenció, 
en la qual s’indiquen les activitats fetes i els resultats obtinguts, que inclourà: 
a. Certificat de la instal·lació emés per l’instal·lador autoritzat corresponent i, si 

es requereix un projecte, certificat final d’obra signat per un tècnic competent. 
b. Breu reportatge fotogràfic de les instal·lacions amb el logotip institucional de 

l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València col·locat en l’inversor. 
c. Descripció de la producció elèctrica que s’estima obtindre amb la nova 

instal·lació i estalvi anual econòmic. 
d. Inscripció en el Registre Administratiu d’Autoconsum d’Energia Elèctrica. 
e. Contracte o acord de compensació d’excedents. El contracte de 

compensació d’excedents se signa entre el productor i el consumidor 
associat (modalitat d’autoconsum amb excedents acollida a compensació). 
En aquest document, s’estableix el mecanisme de compensació simplificada 
entre els dèficits dels consums i tots els excedents de les instal·lacions de 
generació associades. El contracte es pot trobar en la web 
www.idae.es/ca/node/13679. 

2- Còpia de l’acta de recepció dels treballs per part de l’ajuntament en què s’indique 
l’execució correcta. 

3- Relació de despeses i inversions omplida i certificada (Annex 6.1). 
4- Factures o documents de valor probatori equivalent incorporats en la relació 

indicada en el paràgraf anterior per un import almenys de la subvenció 
concedida, i la documentació acreditativa del pagament. 

 
8. PUBLICITAT PER PART DELS BENEFICIARIS  
 
Els beneficiaris de les subvencions queden obligats a fer constar en tota la informació, 
la documentació i la publicitat pròpia que la Diputació de València ha subvencionat la 
instal·lació, amb la incorporació de la imatge corporativa de l’Àrea de Medi Ambient en 
un lloc ben visible.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.idae.es/ca/node/13679
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4.2 Subvenció per a la certificació energètica d’edificis públics municipals  
 
1. OBJECTE, FI I MODALITAT DE SUBVENCIÓ 

 
L’objecte de la present convocatòria és regular la concessió d’ajudes econòmiques en 
règim de concurrència competitiva fins a esgotar el crèdit disponible per a la certificació 
energètica d’edificis públics municipals en l’exercici 2020. 
 
El seu fi és conéixer l’estat real dels edificis municipals i les seues possibilitats de millora 
energètica utilitzant la ferramenta de la certificació energètica. 
 
Els edificis que es vullga certificar energèticament hauran de ser de propietat municipal, 
tindre una superfície construïda superior als 250 m², no tindre cap tipus de protecció 
arquitectònica i ser freqüentats habitualment pel públic. 
 
L’Ajuntament haurà de fer la certificació d’eficiència energètica dels edificis d’acord amb 
el Reial Decret 235/2013, i els inscriurà en el Registre de Certificació Energètica 
d’Edificis de la Comunitat Valenciana amb el procediment d’inscripció establit, inclòs el 
pagament de la taxa corresponent. Caldrà haver fet el registre després de l’1 de gener 
de 2020. També caldrà exhibir l’etiqueta d’eficiència energètica obligatòriament en un 
lloc destacat i ben visible pel públic. 
 
El certificat d’eficiència energètica d’edificis es farà utilitzant qualsevol ferramenta 
informàtica reconeguda pel Ministeri d’Indústria. 
 
Així mateix, caldrà incloure una proposta valorada econòmicament de les inversions 
recomanades i els estalvis generats en termes econòmics i d’emissions de CO2. 
 
2. CRÈDITS PRESSUPOSTARIS I IMPORT DE LA SUBVENCIÓ 
 
L’import total disponible per a les subvencions que es concedisquen a l’empara de la 
present convocatòria és de 155.000 €, dels quals 150.000 € van a càrrec de l’aplicació  
704 170.04 462.00, i 5.000 € de la 704 170.04 468.00, corresponents al pressupost de 
despeses de l’exercici 2020. 
 
Quan en una de les aplicacions no s’esgote el crèdit màxim previst i en l’altra el crèdit 
disponible resulte insuficient per a tramitar el nombre total de sol·licituds, podrà 
incrementar-se el crèdit d’una amb el sobrant de l’altra. 
 
3. REQUISITS PER A SOL·LICITAR LA SUBVENCIÓ 
 
Podran optar a aquestes ajudes els municipis i les entitats locals d’àmbit territorial 
inferior al municipal de la província de València (no poden optar-hi les mancomunitats) 
que reunisquen els requisits establits en l’OGS de la Diputació de València. 
 
4. CRITERIS DE DISTRIBUCIÓ DELS FONS 
 
La dotació pressupostària es distribueix segons els criteris objectius que es determinen 
a continuació.  
 
Es consideren prioritàries les actuacions en municipis amb menor població segons el 
padró municipal de l’INE a 1 de gener del 2019. 
 
 



 

11 
 

 
En cas d’empat entre dos o més municipis, els criteris de desempat són:  
 

- Tindran preferència els municipis de menor població. 
- En cas de persistir l’empat, per data d’entrada de la sol·licitud de subvenció en 

el Registre General de la Diputació de València.  
- Si una sol·licitud haguera hagut de ser esmenada a requeriment de la Diputació 

de València, comptaria la data de l’esmena, no la de la presentació inicial.  
 

La puntuació màxima serà de 10 punts: 
 

Criteri Punts 

Per estar adherit a la Xarxa de Municipis Valencians cap a la 
Sostenibilitat o haver sol·licitat l’adhesió abans de l’1.01.2020 

1 

Per haver subscrit el Pacte de les Alcaldies 1 

Subministrament elèctric en tots els punts de consum municipal amb 
certificat de garantia d’origen 100% renovable (GdO) de la 
comercialitzadora 

1 

No haver sigut beneficiat en la convocatòria del 2019 1 

Per habitants:  

     Fins a 1.000 6 

     De 1.001 a 3.000 5 

     De 3.001 a 5.000 4 

     De 5.001 a 10.000 3 

     De 10.001 o més 2 

 
5. DESPESES SUBVENCIONABLES 
 
La realització de les accions i inversions per a les quals s’haja concedit la subvenció 
serà de responsabilitat exclusiva de l’adjudicatari.  
 
La subvenció es concedeix amb les limitacions següents: 
 

a) La despesa subvencionable inclou la qualificació energètica de l’edifici i la 
redacció dels documents per a la certificació i la inscripció en el registre oficial. 

b) Es consideraran despeses subvencionables l’IVA i el cost d’inscripció en el 
registre oficial, que hauran d’assumir els ajuntaments. 

c) L’import màxim que es concedirà a cada ajuntament es calcularà d’acord amb la 
taula següent (la superfície es refereix als metres quadrats construïts de l’edifici 
o part de l’edifici que es vol certificar): 

 

Superfície (m2) Import (€) 

De 250,01 a 500,00 627,00 

De 500,01 a 800,00 985,00 

De 800,01 a 1.200,00 1.336,00 

De 1.200,01 a 3.000,00 1.685,00 

3.000,01 o més 2.000,00 
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d) Si es vol certificar més d’un edifici, l’import màxim que es concedirà a cada 

ajuntament serà de 3.000 €. 
 
Si les sol·licituds d’un ajuntament superen els 3.000 €, es descartaran, si escau, 
les sol·licituds que calga per a no superar aquest límit màxim, començant per les 
de menor import. 

 
6. SOL·LICITUD: DOCUMENTACIÓ 
 
Amb la sol·licitud telemàtica, a més de les certificacions genèriques establides en 
l’apartat 7 de l’estratègia REACCIONA, s’haurà d’aportar:  
 

1- Sol·licitud amb l’autobaremació seguint els criteris de puntuació de la 
convocatòria, la tipologia i la ubicació de la instal·lació (Annex 4.2). 

2- Certificat de la titularitat municipal de l’edifici, de l’ús de l’immoble i de la 
superfície de cadascun dels usos que es vol certificar, amb la fitxa cadastral 
obtinguda en la seu electrònica del Cadastre. 

3- Informe o declaració en què conste que la fitxa cadastral està actualitzada i 
arreplega la realitat de l’ús i les condicions de l’edifici. 

 
Opcionalment, per a obtindre la puntuació màxima, caldrà aportar: 
 

4- Contracte amb la comercialitzadora i certificat de garantia d’origen 100% 
renovable (GdO) de tots els punts de consum elèctric municipal. 

 
7. TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ  
 
El termini per a la justificació de la subvenció finalitza als tres mesos de l’endemà de la 
publicació de l’acord de concessió. L’òrgan que concedeix la subvenció podrà atorgar 
una ampliació en els termes establits en l’OGS de la Diputació de València. 
 
Cada entitat haurà d’aportar la documentació següent: 
 

1- Relació de despeses i inversions omplida i certificada (Annex 6.2). 
2- Una memòria d’actuació subscrita per la Secretaria de la corporació, justificativa 

del compliment de les condiciones imposades en la concessió de la subvenció, 
en la qual s’indiquen les activitats fetes i els resultats obtinguts, que inclourà: 

a. Justificant del registre en l’IVACE amb l’etiqueta energètica obtinguda. 
b. Justificant de pagament de la taxa de registre. 
c. Informe del certificat energètic obtingut en format PDF. 
d. Fotografia que mostre l’etiqueta d’eficiència energètica col·locada en un 

lloc destacat i ben visible pel públic. 
e. Informe de millores en format PDF, les quals, obligatòriament, han d’estar 

quantificades econòmicament. 
f. Selecció d’una mesura d’eficiència energètica signada pel tècnic 

certificador, que reflectisca la informació següent (Annex 7): 
I. Consum energètic estalviat corresponent a la implementació de la 

millora (kWh/any). 
II. Emissions de CO2 evitades (tCO2). 

III. Pressupost detallat per partides per a mamprendre les millores 
indicades en l’auditoria. 

IV. Període de retorn de la inversió calculat a partir de la fórmula 
següent: taxa de retorn (anys) = inversió estimada (€) / estalvi 
anual (€/any). 
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3- Factura dels treballs fets emesa pel tècnic certificador i documentació 

acreditativa del pagament. 
 
Si algun dels documents, i especialment l’informe del certificat energètic i els informes 
del tècnic certificador (documents 2c, 2e i  2f), no compleix una qualitat mínima a criteri 
de la comissió de valoració, amb la qual cosa s’incompliria el fi de la subvenció descrit 
en l’apartat 1, aquesta comissió podrà donar per no justificada la subvenció i per tant es 
perdrà el dret a cobrar-la totalment o parcialment en el supòsit de falta de justificació o 
de concurrència d’alguna de les causes previstes en l’article 30 de la Llei General de 
Subvencions i l’article 27 i següents de l’OGS de la Diputació de València. 
 
8. PUBLICITAT PER PART DELS BENEFICIARIS  
 
Els beneficiaris de les subvencions queden obligats a fer constar en tota la informació, 
la documentació i la publicitat pròpia que la Diputació de València ha subvencionat la 
instal·lació, amb la incorporació de la imatge corporativa de l’Àrea de Medi Ambient en 
un lloc ben visible. 
 
En aquest sentit, la Diputació de València facilitarà als ajuntaments beneficiaris un 
suport per a col·locar l’etiqueta energètica. Aquest suport inclourà la imatge corporativa 
de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València i servirà per a exhibir-la al públic. 
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4.3 Subvenció per a comprar vehicles elèctrics i instal·lar punts de recàrrega 
 
1. OBJECTE, FI I MODALITAT DE LA SUBVENCIÓ 
 
L’objecte de la present convocatòria és regular la concessió d’ajudes econòmiques en 
règim de concurrència competitiva fins a esgotar el crèdit disponible per a comprar 
vehicles elèctrics i instal·lar punts de recàrrega en l’exercici 2020, que es destinaran a 
l’ús exclusivament municipal. 
 
S’estableixen les línies següents: 
 
A. Compra de vehicles de les categories M1 (inclosos els turismes de carrosseria 

AF multiusos), N1, L, altres vehicles elèctrics no inclosos en les categories 
anteriors. 

 
Els vehicles subvencionables seran vehicles elèctrics de titularitat i responsabilitat de 
l’entitat sol·licitant, i formaran part del seu inventari. 
 
Els vehicles subvencionables hauran de ser vehicles elèctrics matriculats i comprats per 
l’entitat sol·licitant després de l’1 de gener del 2020. 
 
Els vehicles també podran adquirir-se en règim de lloguer de les bateries. En aquest 
cas, la compra consisteix en l’adquisició del vehicle sense incloure les bateries, el lloguer 
de les quals anirà a càrrec del sol·licitant i no serà objecte de l’ajuda. 
 
B. Instal·lació de punts de recàrrega 

 
Els punts de recàrrega es destinaran exclusivament a la recàrrega de vehicles elèctrics 
i estaran connectats a un subministrament de titularitat municipal. Hauran d’estar dotats 
d’un sistema de connexió del vehicle a la xarxa elèctrica per a la càrrega i la gestió. Així 
mateix, se situaran en instal·lacions municipals o, si es troben en la via pública, hauran 
d’estar integrats o vinculats a les instal·lacions municipals. No es pot acceptar la 
instal·lació en la via pública amb el fi únic o principal de servir com a punt de recàrrega 
de vehicles privats. 
 
Hauran de complir amb la ITC-BT-52, tindre un nivell de comunicació entre vehicle i 
estació de recàrrega en Mode 2, Mode 3 o Mode 4, protocol de comunicació OCPP, i 
complir amb els estàndards de seguretat vigents i aplicables. 
 
2. CRÈDITS PRESSUPOSTARIS I IMPORT DE LA SUBVENCIÓ 
 
L’import total disponible per a les subvencions que es concedisquen a l’empara de la 
present convocatòria és d’1.000.000 € amb càrrec a la partida 704 170.04 762.00 del 
pressupost de despeses de l’exercici 2020. 
 
3. REQUISITS PER A SOL·LICITAR LA SUBVENCIÓ 
 
Podran optar a aquestes ajudes els municipis de la província de València (no poden 
optar-hi les entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal ni les mancomunitats) 
que reunisquen els requisits establits en l’OGS de la Diputació de València. 
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4. CRITERIS DE DISTRIBUCIÓ DELS FONS 
 
La dotació pressupostària es distribueix segons els criteris objectius que es determinen 
a continuació.  
 
La puntuació màxima serà de 10 punts: 
 

Criteri Punts 

Per estar adherit a la Xarxa de Municipis Valencians cap a la 
Sostenibilitat o haver sol·licitat l’adhesió abans de l’1.1.2020 

1 

Per haver subscrit el Pacte de les Alcaldies 1 

Subministrament elèctric en tots els punts de consum municipal amb 
certificat de garantia d’origen 100% renovable (GdO) de la 
comercialitzadora 

1 

Si l’adquisició del vehicle nou és per a substitució i baixa d’un vehicle 
de combustió 

1 

PMUS aprovat o en tramitació  1 

Bonificació de l’IVTM per a vehicles elèctrics 1 

Respecte a convocatòries anteriors (criteris excloents amb un màxim de 4 
punts) 

No haver sigut beneficiat en 2018 ni 2019 4 

No haver sigut beneficiat en 2019 2 

 
En cas d’empat entre dos o més municipis, els criteris de desempat són:  
 

- Tindran preferència els municipis de menor població segons el padró municipal 
de l’INE a 1 de gener del 2019. 

- En cas de persistir l’empat, per data d’entrada de la sol·licitud de subvenció en 
el Registre General de la Diputació de València.  

- Si haguera calgut esmenar una sol·licitud a requeriment de la Diputació de 
València, comptaria la data de l’esmena, no la de la presentació inicial.   
 

5. DESPESES SUBVENCIONABLES 
 
La realització de les accions i inversions per a les quals s’haja concedit la subvenció 
serà de responsabilitat exclusiva de l’adjudicatari. 
 
Es podrà optar a un o diversos dels següents conceptes subvencionables. L’import 
màxim concedit a cada entitat serà del 80% de la factura, amb el límit de 19.999,99 €.  
 

Conceptes subvencionables 
Import   

màxim (€) 

a) Vehicles de la categoria M1, inclosos turismes de carrosseria AF 
multiusos, i vehicles de la categoria N1 

18.000,00 

b) Vehicles de la categoria L 4.000,00 
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Conceptes subvencionables 
Import   

màxim (€) 

c) Altres vehicles elèctrics 1.000,00 

d) Punts de recàrrega 2.999,99 

 
Les categories dels vehicles es defineixen segons la classificació contemplada en les 
directives 2007/46/CE, 2003/37/CE i 2002/24/CE o en el Reial Decret 750/2010: 
 

- Categoria M1: Vehicles de motor concebuts i fabricats principalment per al 
transport de persones i el seu equipatge. 

- Categoria N1: Vehicles de motor concebuts i fabricats principalment per al 
transport de mercaderies amb una massa màxima que no siga superior a 3,5 
tones. 

- Categoria L: Vehicles a motor amb menys de quatre rodes. 
 
Quan la despesa subvencionable de l’actuació supere la quantitat màxima, la diferència 
anirà a càrrec de l’entitat beneficiària, i es delimitarà clarament l’import i els conceptes 
objecte de subvenció. 
 
Les despeses subvencionables seran factures o documents equivalents amb validesa 
en el tràfic mercantil en els termes de l’OGS i datats entre l’1.1.2020 i la finalització del 
termini d’execució. 
 
6. SOL·LICITUD: DOCUMENTACIÓ 
 
Amb la sol·licitud telemàtica, a més de les certificacions genèriques establides en 
l’apartat 7 de l’estratègia REACCIONA, s’haurà d’aportar: 
. 

1- Sol·licitud amb l’autobaremació seguint els criteris de puntuació de la 
convocatòria i la tipologia dels béns sol·licitats (Annex 4.3). 

2- Certificat de la Intervenció que acredite que la sol·licitud formulada per a 
inversions s’adiu a la definició del concepte pressupostari «inversions reals» 
(Annex 5). 

 
Opcionalment, els documents que caldrà aportar per a obtindre la puntuació màxima 
són: 

 
3- Contracte amb la comercialitzadora i certificat de garantia d’origen 100% 

renovable (GdO) de tots els punts de consum elèctric municipal. 
4- Certificació de la Secretaria que acredite la baixa del vehicle de motor de 

combustió. 
5- Certificació de la Secretaria que acredite l’aprovació del PMUS o l’inici del seu 

procediment de redacció. 
6- Certificat de la Secretaria acreditatiu de la bonificació de l’IVTM per a vehicles 

elèctrics. 
 
7. TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ 
 
El termini per a la justificació de la subvenció finalitza als nou mesos de l’endemà de la 
publicació de l’acord de concessió. L’òrgan que concedeix la subvenció podrà atorgar 
una ampliació en els termes establits en l’OGS de la Diputació de València. 
 
Cada entitat haurà d’aportar la documentació següent: 
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1- Una memòria d’actuació subscrita per la Secretaria de la corporació justificativa del 

compliment de les condiciones imposades en la concessió de la subvenció, que 
indique les activitats fetes i els resultats obtinguts, i que incloga: 

a. Fitxes tècniques dels vehicles adquirits. 
b. Breu reportatge fotogràfic dels vehicles elèctrics o els punts de recàrrega 

amb el logotip institucional de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de 
València per a acreditar que s’ha fet la publicitat de la subvenció. 

c. Si s’adquireix un vehicle per a substituir-ne un altre, documentació 
acreditativa de la baixa del vehicle. 

d. Descripció de l’ús a què es destinarà el vehicle.  
e. En cas de punts de recàrrega, un certificat subscrit per un instal·lador 

autoritzat o un tècnic competent en instal·lacions elèctriques que indique 
que el punt de recàrrega compleix la Instrucció Tècnica Complementària 
52 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (ITC-BT 52), que el punt 
és de mode 2, 3 o 4, i que, a més, té el protocol de comunicació OCPP. 

2- Relació de despeses i inversions omplida i certificada (Annex 6.3). 
3- Factures o documents de valor probatori equivalent incorporats en la relació 

indicada en el paràgraf anterior per un import almenys de la subvenció 
concedida, i la documentació acreditativa del pagament. 

4- Declaració responsable que els vehicles i punts de recàrrega subvencionats es 
destinaran exclusivament per a desplaçaments i usos relacionats amb activitats 
o serveis municipals o públics. 

 
8. PUBLICITAT PER PART DELS BENEFICIARIS  
 
Els beneficiaris de les subvencions queden obligats a fer constar en tota la informació, 
la documentació i la publicitat pròpia que la Diputació de València ha subvencionat els 
vehicles i el punt de recàrrega, amb la incorporació de la imatge corporativa de l’Àrea 
de Medi Ambient en un lloc ben visible. 
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4.4 Subvenció per a implantar Plans Locals de Gestió de Residus 
 
1. OBJECTE, FI I MODALITAT DE SUBVENCIÓ 
 
L’objecte de la present convocatòria és regular la concessió d’ajudes econòmiques en 
règim de concurrència competitiva fins a esgotar el crèdit disponible per a implantar 
Plans Locals de Gestió de Residus (PLGR) en l’exercici 2020. 
 
Aquesta subvenció s’articula a l’efecte de complir l’article 14 del Decret 55/2019, de 5 
d’abril, del Consell, pel qual s’aprova la revisió del Pla Integral de Residus de la 
Comunitat Valenciana. Els PLGR seran redactats pels municipis beneficiaris i no podran 
contravindre la normativa europea, estatal o autonòmica de residus. 
 
2. CRÈDITS PRESSUPOSTARIS I IMPORT DE LA SUBVENCIÓ 
 
L’import total disponible per a les subvencions que es concedisquen a l’empara de la 
present convocatòria és de 300.000 €, dels quals 150.000 € van a càrrec de l’aplicació 
705 162.20 462.00, i 150.000 €, de la 705 162.20 463.00, corresponents al pressupost 
de despeses de l’exercici 2020. 
 
Quan en una de les aplicacions no s’esgote el crèdit màxim previst i en l’altra el crèdit 
disponible resulte insuficient per a tramitar el nombre total de sol·licituds, podrà 
incrementar-se el crèdit de l’una amb el sobrant de l’altra. 
 
3. REQUISITS PER A SOL·LICITAR LA SUBVENCIÓ 
 
Podran optar a aquestes ajudes els municipis i les mancomunitats de la província de 
València (no poden optar-hi les entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal) que 
reunisquen els requisits establits en l’OGS de la Diputació de València. 
 
4. CRITERIS DE DISTRIBUCIÓ DELS FONS 
 
La dotació pressupostària es distribueix segons els criteris objectius que es determinen 
a continuació. 
 
La puntuació màxima serà de 100 punts: 
 

1. Població segons el padró municipal de l’INE a 1 de gener del 2019 (màxim 30 
punts).   
 

 Proposta supramunicipal (30 punts). 

 Fins a 1.000 habitants (25 punts). 

 Entre 1.001 i 5.000 habitants (20 punts). 

 Entre 5.001 i 10.000 habitants (10 punts). 

 Més de 10.000 habitants (5 punts). 
 

2. Emplaçament. Es mesurarà en línia recta la distància a la capital de la província 
des del centre del nucli urbà del municipi (màxim 20 punts). 

 

 Distància superior a 70 quilòmetres (20 punts). 

 Distància igual o inferior a 70 i superior a 50 quilòmetres (15 punts). 

 Distància igual o inferior a 50 i superior a 30 quilòmetres (5 punts). 
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3. Relació d’actuacions dutes a terme pel municipi en matèria de gestió de residus 

fins a la data de presentació de la sol·licitud en els darrers tres anys. La suma 
de les actuacions donarà una puntuació màxima de 25 punts. 
 

 Actuacions relacionades amb el compostatge domèstic o l’agrocompostatge 
(15 punts). 

 Actuacions en matèria d’aprofitament energètic de la biomassa (15 punts). 

 Actuacions de recollida separada domiciliària de la fracció orgànica o en 
contenidor d’accés restringit (10 punts). 

 Actuacions relacionades amb la recollida porta a porta (10 punts). 

 Actuacions relacionades amb la recollida separada d’estris i voluminosos (10 
punts). 

 Actuacions de conscienciació, sensibilització i educació ambiental (5 punts). 
 

4. Compromisos en l’execució del PLGR (màxim 25 punts). 
 

 Compromís d’adopció d’acord plenari sobre compliment en l’execució 
d’objectius i compromisos establits en el PLGR (5 punts). 

 Compromís de dotació de partides pressupostàries específiques per a 
l’execució i el compliment dels objectius establits en el PLGR en el 
pressupost de despeses de l’Ajuntament per a l’any 2021. 

o Partides pressupostàries específiques superiors al 2,5% del 
pressupost de despeses (20 punts). 

o Partides pressupostàries específiques inferiors al 2,5%, però 
superiors a l’1% del pressupost de despeses (10 punts). 
 

La falta de compliment dels compromisos anteriors implicarà la pèrdua de punts 
en futures subvencions atorgades per la Diputació de València en matèria de 
gestió de residus i comportarà el reintegrament o la minoració del 100% de la 
subvenció. 
 

En cas d’empat entre dos o més municipis, els criteris de desempat són: 
 

- Tindran preferència els municipis de menor població segons el padró municipal 
de l’INE a 1 de gener del 2019. 

- En cas de persistir l’empat, per data d’entrada de la sol·licitud de subvenció en 
el Registre General de la Diputació de València.  

- Si haguera calgut esmenar una sol·licitud a requeriment de la Diputació de 
València, comptaria la data de l’esmena, no la de la presentació inicial.  

 
5. DESPESES SUBVENCIONABLES 
 
El contingut dels PLGR s’ajustarà en tot cas a l’article 14 del Decret 55/2019, de 5 d’abril, 
del Consell, pel qual s’aprova la revisió del Pla Integral de Residus de la Comunitat 
Valenciana. Caldrà haver fet aquesta redacció després de l’1 de gener de 2020, i 
inclourà la posada en marxa del pla de participació ciutadana. 
 
S’estableix un terme fix finançable de 2.000 € per sol·licitud (IVA inclòs), al qual s’afegirà 
un terme variable de fins a 4.000 € (IVA inclòs), que serà directament proporcional al 
nombre de punts obtinguts en la valoració dels criteris tècnics. El total de la quantia 
concedida resultarà de sumar els termes fix i variable fins a esgotar la consignació 
pressupostària prevista per a aquest fi. 
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S’aplicarà  la fórmula següent: 
 

T.V. = (P x 4.000 €) / 100 
 

- T.V.: quantia del terme variable atorgada per la Diputació de València 
- P: puntuació total obtinguda en els criteris tècnics de l’apartat anterior 

 
Les despeses subvencionables seran factures o documents equivalents amb validesa 
en el tràfic mercantil en els termes de l’OGS i datats entre l’1.1.2020 i la finalització del 
termini d’execució. 
 
Qualsevol increment en el pressupost sobre l’import concedit com a conseqüència de 
modificacions o desviacions durant la fase de redacció del PLGR serà assumit 
íntegrament pel beneficiari. 
 
6. SOL·LICITUD: DOCUMENTACIÓ 
 
Amb la sol·licitud telemàtica, a més de les certificacions genèriques establides en 
l’apartat 7 de l’estratègia REACCIONA, s’haurà d’aportar: 
 

1- Sol·licitud de subvenció (Annex 4.4). 
2- Certificat de l’acord plenari sobre el compromís del municipi en l’aprovació i 

l’execució dels objectius i compromisos que s’establisquen en el PLGR. 
3- Certificació de la Secretaria sobre les actuacions dutes a terme pel municipi en 

matèria de gestió de residus fins a la data de presentació de la sol·licitud en els 
darrers tres anys. 

4- Certificat de la Intervenció sobre el compromís de dotació de partides 
específiques per a l’execució i el compliment dels objectius establits en el PLGR 
en el pressupost de despeses de l’Ajuntament per a l’any 2021, en el qual cal 
indicar expressament el percentatge que suposaran aquestes partides sobre el 
total del pressupost de despeses de l’any 2021. 

5- En el cas de mancomunitats, certificat emés per un fedatari públic en el qual 
s’indique quines són les entitats sol·licitants. 

 
7. TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ  
 
El termini per a la justificació de la subvenció finalitza als cinc mesos de l’endemà de la 
publicació de l’acord de concessió. L’òrgan que concedeix la subvenció podrà atorgar 
una ampliació en els termes establits en l’OGS de la Diputació de València. 
 
Cada entitat haurà d’aportar la documentació següent: 
 

1- Una memòria d’actuació subscrita per la Secretaria de la corporació justificativa 
del compliment de les condiciones imposades en la concessió de la subvenció, 
en la qual s’indiquen les activitats fetes i els resultats obtinguts. 

2- Relació de despeses i inversions omplida i certificada (Annex 6.4). 
3- Factures o documents de valor probatori equivalent incorporats en la relació 

indicada en el paràgraf anterior per un import almenys de la subvenció 
concedida, i la documentació acreditativa del pagament. 

4- Acta de lliurament del PLGR signada pel secretari i l’alcalde del municipi 
beneficiari. 

5- Certificat de la Secretaria que acredite l’aprovació i l’execució dels objectius i els 
compromisos que s’establisquen en el PLGR en sessió plenària. 
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8. PUBLICITAT PER PART DELS BENEFICIARIS  
 
Les entitats beneficiàries queden obligades a: 

 
1- Fer constar en tota la informació, la documentació i la publicitat pròpia que la 

Diputació de València ha subvencionat la redacció del PLGR amb la incorporació 
de la imatge corporativa de l’Àrea de Medi Ambient en un lloc ben visible. 

2- Presentació pública del PLGR quan l’aprove el Ple de l’Ajuntament. La 
presentació estarà dirigida al públic en general i exposarà clarament els objectius 
i els compromisos establits en el PLGR. 

3- Publicació del document constitutiu del PLGR en la web municipal. 
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4.5 Subvenció per a la gestió forestal sostenible i la prevenció d’incendis forestals 
 
1. OBJECTE, FI I MODALITATS DE SUBVENCIÓ 
 
L’objecte de la present convocatòria és regular la concessió d’ajudes econòmiques en 
règim de concurrència competitiva, en la modalitat de prorrateig de l’import màxim entre 
els possibles beneficiaris, fins a esgotar el crèdit disponible per a actuacions en matèria 
de gestió forestal sostenible i prevenció d’incendis forestals en l’exercici 2020. 
 
S’estableixen dos modalitats: 
 
A. Actuacions de gestió forestal sostenible. 

 
A.1 TREBALLS de conservació, manteniment i aprofitament forestal. 

 
A.1.1 Reparació d’elements de la xarxa viària forestal (senders, camins i 

pistes forestals) necessària per a la conservació, el manteniment i 
l’aprofitament forestal. 

A.1.2 Actuacions silvícoles d’ajuda i generació de cicles ecosistèmics o 
restauració del potencial forestal: desbrossaments, aclarida de 
plançoneda, aclarida de millora, tall selectiu, selecció de brostes i 
brots, desbrossament d’herba o bardisses del sotabosc, esporgades, 
preparació de fusta i desembosc. 

A.1.3 Tall de vegetació afectada i tractament de les restes generades per 
incendis forestals i danys biòtics. Retirada i eliminació de materials 
afectats. 

A.1.4 Retirada i eliminació d’espècies invasores. 
A.1.5 Manteniment dels punts de reserva d’aigua per a abeuradors i usos 

complementaris a la gestió forestal. 
A.1.6 Condicionament, protecció i defensa de sòls. Manteniment de 

construccions de bioenginyeria per a la retenció de sòl.  
A.1.7 Manteniment de construccions d’obra civil. 
A.1.8 Arreplega i eliminació de residus. 
A.1.9 Manteniment de repoblacions forestals. 

A.1.10 Redacció d’instruments tècnics d’ordenació o protecció: estudis 
d’ordenació forestal, plans tècnics d’ús del medi natural, memòries 
per a sol·licitar declaracions de paratge natural municipal i plans 
locals de prevenció d’incendis forestals. 

 
A.2  INVERSIONS de conservació, millora i aprofitament forestal. 

 
A.2.1 Reforestació i reposició de falles: plantació d’espècies secundàries 

arbustives i arbòries (autòctones frondoses, rebrotadores...), millora 
de pastures, faenes silvícoles i sembres. 

A.2.2 Plantacions per a l’aprofitament de productes forestals o agroforestals 
(plantacions per a fusta i biomassa, sureres, plantacions micorrizades 
per a l’aprofitament micològic, mel·líferes, baies, esparregueres, 
aromàtiques i altres actuacions que afavorisquen l’aprofitament per a 
la recol·lecció i la primera transformació). 

A.2.3 Creació de punts de reserva d’aigua per a abeuradors i usos 
complementaris a la gestió forestal sostenible. 

A.2.4 Actuacions o construccions de bioenginyeria per a la retenció del sòl 
i altres accions complementàries. 
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A.2.5 Inversions en àrees recreatives, hàbitats d’interés, senders i 

miradors: cartells, mobiliari forestal, closos i proteccions. 
A.2.6 Instal·lació de refugis per a quiròpters. 
A.2.7 Obra civil i inversions per a la millora del medi natural o els 

aprofitaments forestals. 
A.2.8 Compra de ferramentes, maquinària i complements forestals per a la 

conservació, la millora i l’aprofitament forestal. 
 
B. Actuacions de prevenció d’incendis forestals 

 
Els treballs i les inversions de prevenció d’incendis forestals subvencionables han 
d’estar contemplats dins del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals (d’ara en avant, 
PLPIF) del municipi sol·licitant. No obstant això, les inversions classificades en els punts 
B.2.3 i B.2.4 queden exemptes d’aquesta condició.  

 
B.1  TREBALLS de prevenció d’incendis forestals 

 
B.1.1 Reparació de vies forestals. 
B.1.2 Manteniment d’infraestructures de prevenció d’incendis forestals i 

d’actuacions d’obra civil i de bioenginyeria que siguen infraestructures 
de prevenció d’incendis forestals o en formen part. 

B.1.3 Manteniment dels punts de reserva d’aigua per a l’extinció d’incendis 
forestals. 

B.1.4 Manteniment de línies de defensa contra incendis forestals amb 
eliminació de restes (àrees tallafocs, faixes auxiliars, interfície 
urbana-forestal...). 

B.1.5 Actuacions silvícoles de prevenció d’incendis forestals: 
desbrossaments, aclarida de plançoneda, aclarida de millora, tall 
selectiu, selecció de brostes i brots, desbrossament d’herba o 
bardisses del sotabosc, esporgades, preparació de fusta i 
desembosc. 

B.1.6 Manteniment de les àrees de baixa càrrega de combustible per a la 
prevenció d’incendis mitjançant pastura. 

B.1.7 Arreplega i eliminació de residus. 
B.1.8 Redacció de la revisió dels PLPIF aprovats i de Plans d’Actuació 

Municipal (PAM) davant del risc d’incendis forestals. 
 

B.2 INVERSIONS de prevenció d’incendis forestals 
 
B.2.1 Actuacions puntuals i construccions d’obra civil i de bioenginyeria. 
B.2.2 Creació de punts de reserva d’aigua per a l’extinció d’incendis 

forestals. 
B.2.3 Obra civil i inversions per a la millora del medi natural o els 

aprofitaments forestals. 
B.2.4 Compra de ferramentes, maquinària i complements forestals per a 

treballs de prevenció d’incendis forestals.   
 
El municipi sol·licitant haurà d’obtindre i aportar tots els permisos i les autoritzacions 
necessaris per a fer els treballs o executar les inversions objecte de la subvenció en el 
moment en què es requerisquen. Cap de les actuacions, ja siga de manteniment o 
d’inversió, podrà començar sense haver obtingut tots els permisos i les autoritzacions 
que establisca la normativa vigent. 
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2. CRÈDITS PRESSUPOSTARIS I IMPORT DE LA SUBVENCIÓ 
 
L’import total disponible per a les subvencions que es concedisquen a l’empara de la 
present convocatòria és de 4.000.000 €, distribuïts de la següent manera en el 
pressupost de despeses de l’exercici 2020:  
 

- 1.200.000 € amb càrrec a la partida 701 170.05 462.00 
- 800.000 € amb càrrec a la partida 701 170.05 762.00 
- 1.200.000 € amb càrrec a la partida 701 172.00 462.00 
- 800.000 € amb càrrec a la partida 701 172.00 762.00 

 
Atés que es tracta de crèdits estimats, s’aplicarà l’article 58 del RD 887/2006, pel qual 
s’aprova el Reglament de la LGS. 
 
3. REQUISITS PER A SOL·LICITAR LA SUBVENCIÓ 
 
Podran optar a aquestes ajudes els municipis de la província de València que 
reunisquen els requisits establits en l’OGS de la Diputació de València i que, segons 
l’article 55.3 de la Llei 3/1993, Forestal de la Comunitat Valenciana, tinguen l’obligació 
d’aprovar i desenvolupar els PLPIF. 
 
Podran, per tant, optar a aquestes ajudes els municipis de la província de València que 
no estiguen inclosos en la llista de municipis exempts de redactar un PLPIF publicada 
per la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i 
Transició Ecològica. 
 
Només podran optar a la modalitat A els municipis forestals, segons la definició indicada 
abans, de menys de 20.000 habitants i amb més de 25 hectàrees de superfície forestal 
de titularitat municipal. 
 
Només podran optar a la modalitat B els municipis forestals, segons la definició indicada 
abans, que tinguen aprovat el PLPIF a 15 de març del 2020, independentment de la 
seua població. Es tracta dels municipis inclosos en l’Annex 11. 
  
4. CRITERIS DE DISTRIBUCIÓ DELS FONS 

 
La dotació pressupostària es distribueix segons els criteris objectius que es determinen 
a continuació. Les quantitats assignades es refereixen a la quantia que podrà sol·licitar-
se com a màxim per municipi per a cada línia d’actuació. 
 
MODALITAT A  
 

1- Població: Es consideren prioritàries les actuacions en els municipis de menor 
població segons el padró municipal de l’INE a 1 de gener del 2019. 
 

Habitants Puntuació 

Fins a 500 2,5 

De 501 a 1.000 2,0 

De 1.001 a 2.500  1,5 

De 2.501 a 5.000  1,0 

De 5.001 a 10.000  0,5 

10.001 o més 0 
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2- Planificació forestal: Es consideren prioritàries les actuacions en els municipis 

que tenen aprovats instruments tècnics de gestió forestal de les muntanyes 
d’utilitat pública (MUP) de titularitat municipal vigents el mes de juny del 2019. 
La font d’informació sobre açò és la web de la Conselleria d’Agricultura, 
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, l’enllaç de 
la qual, en el moment de la publicació de la present convocatòria, és el següent: 
 
www.agroambient.gva.es/documents/20551003/166252951/Listado+de+proyec
tos+de+ordenaci%C3%B3n+y+planes+t%C3%A9cnicos+de+gesti%C3%B3n+f
orestal+aprobados+%28junio+2019%29/e0e7f191-361e-4180-b10a-
1b6f933eb37c 
 
La puntuació màxima en aquest apartat és de 5 punts, que obtenen els municipis 
següents: Albalat dels Tarongers, Bicorp, Bolbaite, Castielfabib, Chelva, 
Domeño, Enguera, Moixent, Navarrés, Sinarcas, Titaguas, Tuéjar i Utiel. 
 

Municipis Puntuació 

Amb projecte d’ordenació o pla tècnic de gestió forestal 5 

Sense instrument tècnic de gestió forestal 0 

 
3- Espais protegits: es consideren prioritàries les actuacions en els municipis que 

tenen alguna figura de protecció. La puntuació màxima en aquest apartat és de 
3 punts. 
 

Municipis Puntuació 

Amb declaració d’algun Paratge Natural Municipal (PNM) 2 

Amb declaració d’algun Parc Natural (PN) 1 

 
Municipis forestals de menys de 20.000 habitants amb PNM: Alcublas, Barxeta, 
Benimodo, Camporrobles, Casas Altas, Castelló de Rugat, Castielfabib, Chiva, 
Chulilla, Corbera, Enguera, Estubeny, Llaurí, Llombai, Llutxent, Manuel, 
Montesa, Montitxelvo, Navarrés, Pinet, Puçol, Quatretonda, Siete Aguas, 
Terrateig, Tuéjar, Vilamarxant i Yátova. 
 
Municipis forestals de menys de 20.000 habitants amb PN: Albal, Albalat dels 
Tarongers, Algímia d’Alfara, Benaguasil, Bocairent, Chera, l’Eliana, Estivella, 
Gàtova, Gilet, Marines, Nàquera, Olocau, Pedralba, Puebla de San Miguel, 
Segart, Serra, Sot de Chera, Torres Torres, Venta del Moro, Vilamarxant i 
Villargordo del Cabriel. 
 

4- Superfície de MUP de titularitat municipal: Es consideren prioritàries les 
actuacions en els municipis amb major superfície de muntanyes d’utilitat pública 
(MUP) de titularitat municipal segons la cartografia del Pla d’Acció Territorial 
Forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR). La baremació d’aquest apartat 
és: 
 

Municipi Puntuació 

Superfície forestal de MUP de titularitat municipal (SF MUP) 
SF 

MUP/1000 

 
El resultat és una llista de 81 municipis en què la fórmula de repartiment considera una 
assignació de 15.000 € per municipi (en conjunt per a subvencions d’actuacions de tipus 
A.1 i A.2). La resta del pressupost disponible es reparteix proporcionalment als punts  

http://www.agroambient.gva.es/documents/20551003/166252951/Listado+de+proyectos+de+ordenaci%C3%B3n+y+planes+t%C3%A9cnicos+de+gesti%C3%B3n+forestal+aprobados+%28junio+2019%29/e0e7f191-361e-4180-b10a-1b6f933eb37c
http://www.agroambient.gva.es/documents/20551003/166252951/Listado+de+proyectos+de+ordenaci%C3%B3n+y+planes+t%C3%A9cnicos+de+gesti%C3%B3n+forestal+aprobados+%28junio+2019%29/e0e7f191-361e-4180-b10a-1b6f933eb37c
http://www.agroambient.gva.es/documents/20551003/166252951/Listado+de+proyectos+de+ordenaci%C3%B3n+y+planes+t%C3%A9cnicos+de+gesti%C3%B3n+forestal+aprobados+%28junio+2019%29/e0e7f191-361e-4180-b10a-1b6f933eb37c
http://www.agroambient.gva.es/documents/20551003/166252951/Listado+de+proyectos+de+ordenaci%C3%B3n+y+planes+t%C3%A9cnicos+de+gesti%C3%B3n+forestal+aprobados+%28junio+2019%29/e0e7f191-361e-4180-b10a-1b6f933eb37c
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obtinguts en la qualificació final de tots els criteris descrits. Una vegada obtingut el total 
de subvenció màxima, sumades les assignacions A.1 i A.2, es reparteix entre les dos 
fins a esgotar 2.000.000 €. 
 
La valoració per a cada municipi s’obté amb la fórmula següent:  
 

TOTAL € AJUDA MÀXIMA PER AL MUNICIPI = 15.000 € + (punts totals 
obtinguts en la baremació x valor del punt) 

 
Valor del punt = (quantitat total a repartir per punts) / (suma total dels punts dels 
municipis) 
 
Quantitat total a repartir per punts = (pressupost disponible per a l’actuació de 
tipus A) - (nombre de municipis considerats (81) x 15.000 €) 
 

L’Annex 9 mostra una taula amb els resultats finals de la valoració. 
 
MODALITAT B  
 

1- Població: Es consideren prioritàries les actuacions en els municipis amb menor 
població segons el padró municipal de l’INE a 1 de gener del 2019. 
 

Habitants Puntuació 

Fins a 500 2,5 

De 501 a 1.000 2,0 

De 1.001 a 2.500  1,5 

De 2.501 a 5.000  1,0 

De 5.001 a 10.000  0,5 

10.001 o més 0 

 
2- Superfície forestal total: Es consideren prioritàries les actuacions en els 

municipis amb major superfície forestal total segons la cartografia del Pla d’Acció 
Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR). 
 

Municipi Puntuació 

Superfície forestal total (SFT ) SFT/1000 

 
En aquesta modalitat, es consideren només els municipis que tenen aprovat un PLPIF.  
 
El resultat és un llista de 32 municipis, en la qual la fórmula de repartiment considera 
una assignació de 35.000 € per municipi (en conjunt per a subvencions d’actuacions de 
tipus B.1 i B.2). La resta del pressupost disponible es reparteix proporcionalment als 
punts obtinguts en la qualificació final de tots els criteris. Una vegada obtingut el total de 
subvenció màxima, sumades les assignacions B.1 i B.2, es reparteix entre aquestes dos 
fins a esgotar 2.000.000 €. 
 
La valoració per a cada municipi s’obté amb la fórmula següent: 
 

TOTAL € AJUDA MÀXIMA PER AL MUNICIPI = 35.000 € + (punts totals 
obtinguts en la baremació x valor del punt). 

 
Valor del punt = (quantitat total a repartir per punts) / (suma total dels punts dels 
municipis) 
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Quantitat total a repartir per punts = (pressupost disponible per a l’actuació de 
tipus B) – (nombre de municipis considerats (32) x 35.000 €) 

 
L’Annex 10 mostra una taula amb els resultats finals de la valoració. 
 
5. DESPESES SUBVENCIONABLES  
 
La realització dels treballs i les inversions per als quals s’haja concedit la subvenció serà 
de responsabilitat exclusiva de l’adjudicatari, tant si s’encarreguen a empreses d’obres 
i serveis com si es fan amb mitjans propis. En qualsevol cas, els treballs forestals han 
de ser dirigits i supervisats per professionals que compten amb capacitació forestal. 
 
Es consideren també subvencionables les despeses de redacció de projectes i altres 
documents tècnics i de direcció facultativa o altres certificats tècnics d’execució quan la 
normativa els exigisca per a obtindre permisos i autoritzacions o per a adjudicar o 
contractar els serveis o l’execució de les obres. Tot això, sempre que es duguen a terme 
les inversions o actuacions projectades o definides en eixos documents. Aquest últim 
requisit no s’aplicarà als documents tècnics subvencionables del tipus A.1.10. 
 
Les despeses subvencionables seran factures o documents equivalents amb validesa 
en el tràfic mercantil en els termes de l’OGS i datats entre l’1.1.2020 i la finalització del 
termini d’execució. 
  
6. SOL·LICITUD: DOCUMENTACIÓ 
 
En la identificació de les actuacions, especialment en la localització, s’evitaran termes 
genèrics i ambigus com «neteja de muntanya», «condicionament del terreny», 
«reparació d’elements», «treballs en la muntanya», etc. 
 
Les actuacions de tipus A i B es codificaran clarament segons l’apartat 1 de la present 
convocatòria. A les de tipus B, excepte les inversions B.2.3 i B.2.4, se’ls assignarà la 
mateixa denominació que s’utilitza en el PLPIF aprovat. 
 
Atés que l’acreditació, tant del compliment dels requisits per a sol·licitar les ajudes com 
dels criteris de distribució de fons, es fa sobre la base de documentació pública de les 
administracions competents, en el cas que hi haguera un error o una omissió, 
l’ajuntament afectat podrà presentar la sol·licitud i acreditar les dades reals adjuntant 
una certificació emesa per l’administració competent. 
 
Quan la despesa subvencionable de l’actuació supere la quantitat preassignada, la 
diferència anirà a càrrec de l’entitat beneficiària, que delimitarà clarament l’import i els 
conceptes objecte de subvenció. 
 
Amb la sol·licitud telemàtica, a més de les certificacions genèriques establides en 
l’apartat 7 de l’estratègia REACCIONA, s’haurà d’aportar: 
 

1- Sol·licitud seguint els criteris de la convocatòria (Annex 4.5). 
2- Certificat de la Intervenció que acredite que la sol·licitud formulada per a 

inversions s’adiu a la definició del concepte pressupostari «inversions reals» 
(Annex 5). 

3- Les ajudes sol·licitades per a inversions de tipus A.2 i B.2 i les referides a treballs 
de conservació, manteniment i aprofitament forestal de tipus A.1 hauran 
d’executar-se en sòl de propietat municipal, cosa que caldrà justificar amb una 
certificació acreditativa de la titularitat dels terrenys (Annex 8). 
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4- Declaració responsable que diga que l’ús a què es destinaran les inversions de 

tipus A.2.7 i A.2.8 serà exclusivament per a treballs relacionats amb la gestió 
forestal i, en el cas de les B.2.3 i B.2.4, exclusivament per a treballs relacionats 
amb la prevenció d’incendis forestals. 

 
7. MODIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ 
 
Qualsevol modificació de les actuacions subvencionades requerirà l’autorització prèvia 
i expressa de la Diputació de València i podrà donar lloc a la modificació de la memòria 
durant el termini de justificació. 
 
Només s’admetran modificacions que estiguen obligades per condicionants continguts 
en les autoritzacions formulades per les administracions públiques competents i que 
siguen necessàries per a dur a terme les actuacions. 
  
Així mateix, podrà donar lloc a la modificació de la concessió de la subvenció l’alteració 
de les condicions estimades per a concedir les ajudes i, si escau, la concurrència de 
subvencions o ajudes atorgades per altres administracions o ens públics o privats. 
 
8. TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ  
 
El termini per a la justificació de la subvenció finalitza als sis mesos de l’endemà de la 
publicació de l’acord de concessió. L’òrgan que concedeix la subvenció podrà atorgar 
una ampliació en els termes establits en l’OGS de la Diputació de València. 
 
A cada municipi li correspondrà justificar, segons el total de la subvenció concedida, per 
tots els conceptes de les dos línies d’ajudes d’acord amb el model publicat en la pàgina 
web www.dival.es/medio-ambiente/medi-ambient, que especificarà els documents 
requerits per a cada modalitat d’acord amb l’OGS. 
 
En tot cas, per a qualsevol de les modalitats, caldrà aportar: 
 

1- Memòria de les actuacions subscrita per la Secretaria de la corporació amb el 
contingut següent: 

a. Justificació tècnica i descripció de l’actuació amb els mesuraments 
necessaris i dades cadastrals d’emplaçament. 

b. Valoració econòmica amb preus unitaris descompostos i pressupost per 
capítols. 

c. Plans a escala de situació, emplaçament, planta i definició d’elements, 
amb còpies en format digital .kml, .kmz o .shp. 

d. Annex fotogràfic de l’estat actual. 
2- Còpia de les autoritzacions concedides per les administracions competents 

exigides per la normativa per a dur a terme les actuacions o, si escau, certificació 
de la Secretaria municipal que acredite que no són necessàries. 

3- En el cas d’adquisició de béns, memòria tècnica amb la descripció del bé, les 
seues característiques tècniques i un breu reportatge fotogràfic en què figure la 
imatge corporativa de l’Àrea de Medi Ambient col·locada en un lloc ben visible.  

4- Relació de despeses i inversions omplida i certificada (Annex 6.5). 
5- Factures o documents de valor probatori equivalent incorporats en la relació 

indicada en el paràgraf anterior per un import almenys de la subvenció 
concedida, i la documentació acreditativa del pagament. 

 
 
 

http://www.dival.es/medio-ambiente/medi-ambient
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9. PUBLICITAT PER PART DELS BENEFICIARIS  
 
Els beneficiaris de les subvencions queden obligats a fer constar en tota la informació, 
la documentació i la publicitat pròpia que la Diputació de València ha subvencionat les 
actuacions en matèria de gestió forestal sostenible i prevenció d’incendis forestals, amb 
la incorporació de la imatge corporativa de l’Àrea de Medi Ambient en un lloc ben visible. 
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4.6 Subvenció per a millorar el cicle integral de l’aigua 
 
1. OBJECTE, FI I MODALITAT DE SUBVENCIÓ 
 
L’objecte de la present convocatòria és regular la concessió d’ajudes econòmiques en 
règim de concurrència competitiva fins a esgotar el crèdit disponible per a millorar el 
cicle integral de l’aigua en l’exercici 2020. 
 
La convocatòria contempla les actuacions següents: 

 
I. Obres i instal·lacions per a nova implantació, millora o renovació de les 

infraestructures lligades a l’abastament d’aigua potable domiciliària o el 
sanejament en totes les facetes que compon el cicle hidràulic, és a dir, captació, 
potabilització, emmagatzematge, canalització, distribució, etc. 
 

II. Obres i instal·lacions relacionades amb la qualitat de l’aigua o la regulació i el 
control del sistema d’abastament d’aigua potable als municipis o la xarxa de 
sanejament. 
 

III. Obres i instal·lacions relacionades amb l’automatització, el telecontrol o la 
digitalització dels serveis de subministrament d’aigua potable domiciliària o el 
sanejament. 
 

IV. Obres i instal·lacions específiques per al control de pèrdues d’aigua potable en 
les xarxes de subministrament dels municipis. S’hi inclou la instal·lació o la 
reposició de comptadors, sempre que siguen de titularitat del sol·licitant de la 
subvenció, equips de control de cabals i pressions en xarxes d’abastament 
d’aigua potable dels municipis. 
 

V. Construcció de sistemes d’emmagatzematge o de drenatge sostenible que 
permeten la reutilització de l’aigua per als usos permesos (indústria, agricultura, 
parcs i jardins, hidrants contra incendis, neteja viària, sistemes ornamentals, etc.) 
per a reduir notablement el consum d’aigua potable. 
 

VI. Instal·lació de sistemes de dosificació d’aigua procedent de la xarxa pública que 
promoguen el consum de l’aigua d’aixeta per a reduir l’ús d’aigua embotellada, 
permeten un control de l’aigua servida i contribuïsquen a la reducció del residu 
plàstic i les emissions de CO2. 
 

VII. Actuacions relacionades amb el control d’abocaments o la millora i la reutilització 
de les aigües residuals. 

 
Les actuacions objecte de la subvenció són de primer establiment, reforma o reparació 
d’infraestructures hidràuliques. 
 
Quan l’entitat local preste el servei per mitjà d’una entitat concessionària, un organisme 
autònom local, una entitat pública empresarial local o una societat mercantil local, no es 
podran subvencionar les actuacions incloses en els plans d’inversions o millora a què 
estiguen obligades aquestes entitats, o les compreses en les seues obligacions de 
conservació i substitució d’infraestructures. 
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2. CRÈDITS PRESSUPOSTARIS I IMPORT DE LA SUBVENCIÓ 
 
L’import total disponible per a les subvencions que es concedisquen a l’empara de la 
present convocatòria és de 6.850.000 € amb càrrec a les següents partides 
pressupostàries: 2.200.000 € a la partida 706 452.00 762.00; 2.450.000 € a la 706 
452.00 762.00.19 i 2.200.000 € a la 706 452.00 762.00.18, corresponents al pressupost 
de despeses de l’exercici 2020. 
 
3. REQUISITS PER A SOL·LICITAR LA SUBVENCIÓ 
 
Podran optar a aquestes ajudes els municipis de la província de València (no poden 
optar-hi les entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal ni les mancomunitats) 
que reunisquen els requisits establits en l’OGS de la Diputació de València. 
 
4. CRITERIS DE DISTRIBUCIÓ DELS FONS 

 
La dotació pressupostària es distribueix segons els criteris objectius que es determinen 
a continuació. 
 
La puntuació màxima serà de 100 punts: 
 

1. Població segons el padró municipal de l’INE a 1 de gener del 2019 (màxim 30 
punts). 

 

 Fins a 1.000 habitants (30 punts). 

 Entre 1.001 i 5.000 habitants (25 punts). 

 Entre 5.001 i 10.000 habitants (20 punts). 

 Entre 10.001 i 20.000 habitants (15 punts). 

 Entre 20.001 i 50.000 habitants (10 punts). 

 Més de 50.000 habitants (5 punts). 
 

2. Rendiment de la xarxa de distribució d’aigua potable (màxim 15 punts). 
 

 Més d’un 70% d’eficiència (15 punts). 

 Entre un 50 i un 70% d’eficiència (10 punts). 

 Menys d’un 50% d’eficiència (5 punts). 
 

3. Relació d’inversions executades per la corporació en matèria d’abastament 
d’aigua potable i sanejament fins a la data de presentació de la sol·licitud en els 
darrers tres anys (màxim 20 punts). 

 
La puntuació s’obtindrà aplicant la fórmula següent: 

 
I = (∑ Inv) / hab 

 
- ∑ Inv: suma de les inversions fetes fins a la data de presentació de la 

sol·licitud en els darrers tres anys. 

- hab: habitants de l’entitat sol·licitant segons el padró municipal de l’INE a 
1 de gener del 2019. 

- I: índex d’inversions per habitant en matèria d’abastament d’aigua potable 
i sanejament en els darrers tres anys. 
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L’entitat sol·licitant amb major índex I obtindrà 20 punts. La resta es valorarà 
proporcionalment. 

 
4. Idoneïtat tècnica de les actuacions presentades (màxim 25 punts). La valoració 

resultarà de la suma de les puntuacions obtingudes en: 
 

 Caràcter innovador, originalitat en els plantejaments i solucions oferides en 
l’actuació proposada (màxim 10 punts a la innovació i originalitat molt alta, 6 
punts a la innovació i originalitat alta, 2 punts quan siga mitjana i 0 punts quan 
siga baixa). 

 Actuacions relacionades amb la promoció del consum d’aigua de la xarxa 
pública i la reducció del consum d’aigua embotellada (1 punt per actuació, 
màxim 5 punts). 

 Actuacions relacionades amb la reutilització d’aigües residuals (1 punt per 
actuació, màxim 10 punts). 

 
5. Pla estratègic municipal per a la gestió integral del cicle de l’aigua o d’estalvi 

hídric (10 punts). 
 
En cas d’empat entre dos o més municipis, els criteris de desempat són:  
 

- Tindran preferència els municipis de menor població. 
- En cas de persistir l’empat, per data d’entrada de la sol·licitud de subvenció en 

el Registre General de la Diputació de València.  
- Si haguera calgut esmenar una sol·licitud a requeriment de la Diputació de 

València, comptaria la data de l’esmena, no la de la presentació inicial.  
 
5. DESPESES SUBVENCIONABLES  
 
Es consideren despeses subvencionables els conceptes següents: 
 

- Execució de les obres i les instal·lacions definides en el punt 1 de la present 
convocatòria. 

- Redacció del projecte d’execució, el contingut del qual s’ajustarà a l’article 233 
de la Llei 9/2017. 

 
No es considera despesa subvencionable la direcció d’obra. 
 
La quantitat màxima subvencionable serà de 100.000 € per entitat sol·licitant (IVA 
inclòs). Si l’actuació sol·licitada supera aquest import, l’entitat beneficiària assumirà els 
excessos sobre la quantitat màxima de subvenció que li corresponga. 
 
Qualsevol increment en el pressupost sobre l’import d’adjudicació com a conseqüència 
de modificacions o desviacions durant l’execució de l’actuació serà assumit íntegrament 
pel beneficiari. 
 
El percentatge de la subvenció respecte al cost total de l’activitat s’ajustarà al barem 
següent, d’acord amb el nombre d’habitants de l’entitat sol·licitant publicat per l’INE a 1 
de gener del 2019: 
 

- En municipis de fins a 1.000 habitants, es concedirà el 100% del cost total de 
l’activitat. 

- De 1.001 a 5.000 habitants, el 90%. 
- De 5.001 a 10.000 habitants, el 80%. 
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- De 10.001 a 20.000 habitants, el 70%. 
- De 20.001 a 50.000 habitants, el 60%. 
- De més de 50.000 habitants, el 50%. 

 
Els honoraris de redacció del projecte es correspondran amb els establits en l’Annex de 
l’anunci de la Diputació de València sobre l’actualització de la instrucció tècnica per a la 
redacció de projectes d’obres a incloure en els plans provincials de la Diputació (BOP 
núm. 88, d’11 de maig de 2020). 
 
6. SOL·LICITUD: DOCUMENTACIÓ 
 
Amb la sol·licitud telemàtica, a més de les certificacions genèriques establides en 
l’apartat 7 de l’estratègia REACCIONA, s’haurà d’aportar: 
 

1- Sol·licitud seguint els criteris de la convocatòria (Annex 4.6). 
2- Certificat de la Intervenció que acredite que la sol·licitud formulada per a 

inversions s’adiu a la definició del concepte pressupostari «inversions reals» 
(Annex 5). 

3- Compromís d’aportació econòmica, en la quantia que resulte, mitjançant 
finançament municipal fins a arribar al 100% del cost total de l’actuació. 

4- Certificat de la Secretaria acreditatiu de la titularitat o la disponibilitat de la 
infraestructura i dels terrenys que siguen objecte de l’actuació o que estiguen 
afectats per aquesta, així com dels necessaris per a la ubicació de cartells i 
l’apilament de materials. Caldrà fer-hi constar, si escau, que es tenen les 
autoritzacions o concessions particulars i administratives necessàries (cal 
adjuntar una còpia compulsada de la documentació acreditativa) i declarar-hi que 
es posa a disposició de la Diputació de València. 

5- Compromís de l’entitat beneficiària de fer-se càrrec de l’obra o la instal·lació, una 
vegada conclosa, prèvia a l’acta de lliurament pertinent. 

6- Certificat de la Secretaria acreditatiu de l’existència o inexistència d’alguna 
mercantil concessionària del servei, algun organisme autònom local, alguna 
entitat pública empresarial local o alguna societat mercantil local, en el qual es 
faça constar si té concedit el servei d’abastiment. Si presta serveis alguna 
d’aquestes entitats, cal certificar igualment si l’actuació està o no inclosa en els 
plans d’inversions o millora que haja de finançar o en les seues obligacions de 
conservació i substitució d’infraestructures. 

7- Certificat de la Secretaria acreditatiu del rendiment de la xarxa de distribució 
d’aigua potable. Si no s’aporta o no es justifica, es considerarà que el rendiment 
és inferior al 50% a l’efecte de la puntuació. 

8- Certificat de la Secretaria acreditatiu de la relació d’inversions executades per la 
corporació en matèria d’abastament d’aigua potable i sanejament en els darrers 
tres anys fins a la data de presentació de la sol·licitud.  

9- Certificat de la Secretaria acreditatiu de l’aprovació d’un Pla estratègic municipal 
per a la gestió integral del cicle de l’aigua o d’estalvi hídric. 

10- Informe del tècnic municipal justificat en què es determinen amb exactitud el 
nombre de comptadors directament afectats per l’actuació proposada. 

11- Informe del tècnic municipal acreditatiu de l’estalvi anual d’aigua en m³ que 
s’estima derivat de l’actuació proposada i del volum anual en m³ d’aigua 
subministrada al total d’habitatges del municipi. 

12- Projecte tècnic subscrit per tècnic competent suficient per a definir, valorar i 
executar l’actuació, el contingut mínim de la qual haurà d’ajustar-se a la 
instrucció tècnica per a la redacció de projectes d’obres a incloure en els plans 
provincials de la Diputació (BOP núm. 88, 11-05-2020). 
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En tot cas, s’adjuntarà un certificat de les sol·licituds de permisos i autoritzacions davant 
de l’administració competent que siguen necessaris per a l’execució del projecte. Es pot 
certificar que no se’n requereixen. 
 
Les actuacions hauran de quedar manifestament definides. Especialment en la seua 
localització, s’evitaran termes com «diversos», «al voltant», etc. La ubicació on es 
desenvolupen les inversions (immoble, carrer, plaça, parc…) ha de quedar perfectament 
definida, ja siga única o n’hi haja unes quantes. L’abast s’haurà d’especificar amb el 
major detall possible i es prescindirà de termes genèrics com «millora d’infraestructures» 
o «adequació d’instal·lacions». La denominació de cada actuació haurà de comptar amb 
el vistiplau de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València, que podrà sol·licitar-
ne l’aclariment i, si escau, la modificació per a aclarir la definició de l’objecte de la 
subvenció. 
 
S’admetran els projectes tècnics presentats amb motiu de la convocatòria anunciada en 
el BOP núm. 139, de 19 de juliol del 2018, relativa a la concessió de subvencions 
d’actuacions encaminades a la lluita contra la sequera i la millora del rendiment de 
l’abastament i de les xarxes de distribució d’aigua potable en els municipis de la 
província de València per a l’exercici 2018, BDNS (identif.) 408144. En aquest cas, no 
caldrà presentar del projecte de nou i s’admetrà per tant un certificat acreditatiu de la 
presentació prèvia del projecte davant de la Diputació de València. 
 
7. TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ  
 
El termini per a la justificació de la subvenció finalitza als nou mesos de l’endemà de la 
publicació de l’acord de concessió. L’òrgan que concedeix la subvenció podrà atorgar 
una ampliació en els termes establits en l’OGS de la Diputació de València. 
 
Cada entitat haurà d’aportar la documentació següent: 
 

1- Una memòria d’actuació subscrita per la Secretaria de la corporació justificativa 
del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, 
amb indicació de les activitats fetes i dels resultats obtinguts. 

2- Una relació de les despeses i inversions omplida i certificada (Annex 6.6). 
3- Factures o documents de valor probatori equivalent incorporats en la relació 

indicada en el paràgraf anterior per un import almenys de la subvenció 
concedida, i la documentació acreditativa del pagament. 

4- Certificació final d’obra i lliurament de les instal·lacions a l’entitat beneficiària, 
signada per la direcció facultativa, en la qual es farà constar expressament que 
les obres i les instal·lacions s’han ajustat al projecte i les seues modificacions, si 
n’hi hagueren hagut, i que, en tot cas, les obres i les instal·lacions es lliuren a 
l’entitat beneficiària en perfecte estat d’acabat i funcionament per a l’objecte per 
al qual es van dissenyar i executar. 

 
8. PUBLICITAT PER PART DELS BENEFICIARIS  
 
Els beneficiaris de les subvencions queden obligats a fer constar en tota la informació, 
la documentació i la publicitat pròpia que la Diputació de València ha subvencionat 
l’actuació, amb la incorporació de la imatge corporativa de l’Àrea de Medi Ambient en 
un lloc ben visible. 
 
L’anunci haurà de romandre en la web municipal i repetir-se de manera periòdica en les 
xarxes socials municipals des de la publicació de la concessió fins a la finalització de 
l’actuació. 
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4.7 Subvenció per a implantar el programa 50/50 en les escoles públiques 
 
1. OBJECTE, FI I MODALITAT DE SUBVENCIÓ 
 
L’objecte de la present convocatòria és regular la concessió d’ajudes econòmiques en 
règim de concurrència competitiva fins a esgotar el crèdit disponible per a implantar el 
programa 50/50 en les escoles públiques en l’exercici 2020. 
 
El programa 50/50 vol reduir el consum i la factura energètica dels centres educatius i 
potenciar la participació de tota la comunitat educativa mitjançant sessions formatives 
pràctiques que fomenten l’eficiència energètica i l’ús responsable d’aigua,.  
 
Els aspectes més rellevants del programa educatiu 50/50 són: 
 

 Creació d’un equip energètic, que s’encarregarà de diagnosticar el consum 
energètic i d’aigua de l’escola, elaborar un pla d’estalvi i fer el seguiment de les 
mesures establides i l’evolució dels resultats obtinguts. 

 Posar en marxa accions d’estalvi energètic i bons hàbits en les escoles públiques 
per a impulsar l’educació ambiental. 

 Els estalvis aconseguits en un any es prolonguen cap als següents, amb la qual 
cosa es garanteix un benefici a mig i llarg termini per a la comunitat educativa. 

 
L’Ajuntament s’encarregarà de contractar amb una empresa externa la implantació del 
programa 50/50, la qual tindrà experiència tècnica demostrable en programes d’estalvi 
energètic i en educació ambiental. 
 
2. CRÈDITS PRESSUPOSTARIS I IMPORT DE LA SUBVENCIÓ 

 
L’import total disponible per a les subvencions que es concedisquen a l’empara de la 
present convocatòria és de 160.000 €, dels quals 155.000 € van a càrrec de l’aplicació 
704 170.04 462.00, i 5.000 €, de la 704 170.04 468.00, corresponents al pressupost de 
despeses de l’exercici 2020. 
 
Quan en una de les aplicacions no s’esgote el crèdit màxim previst i en l’altra el crèdit 
disponible resulte insuficient per a tramitar el nombre total de sol·licituds, podrà 
incrementar-se el crèdit de l’una amb el sobrant de l’altra. 
 
3. REQUISITS PER A SOL·LICITAR LA SUBVENCIÓ 
 
Podran optar a aquestes ajudes els municipis i les entitats locals d’àmbit territorial 
inferior al municipal de la província de València (no poden optar-hi les mancomunitats) 
que reunisquen els requisits establits en l’OGS de la Diputació de València. 
 
Per al bon desenvolupament del programa 50/50, les entitats locals es comprometen a: 
 

a) Informar els col·legis públics de Primària del seu àmbit municipal.  
b) Seleccionar un col·legi públic per cada municipi. 
c) Revertir al centre escolar per a lliure disposició el 50% de l’estalvi econòmic que 

es genere en la factura energètica durant el curs escolar 2021/22 i invertir l’altre 
50% en accions d’eficiència energètica en l’escola, cosa que genera nous 
estalvis en anys posteriors. L’equip energètic és qui decideix l’ús dels fons rebuts 
de forma consensuada. 

d) Constituir i formar part de l’equip energètic amb un tècnic municipal, que assistirà 
a les reunions de preparació i de seguiment i col·laborarà en la gestió de la  
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informació energètica de l’escola. L’equip energètic estarà format per una 
persona de l’equip directiu del centre escolar, una o dos persones del claustre, 
una persona de consergeria o manteniment, una altra de l’equip de neteja o 
menjador, almenys dos alumnes per cada classe dels cursos de 5é i 6é de 
Primària i, opcionalment, un parell de persones representants de l’AMPA.  

e) Proporcionar a l’adjudicatari, en el termini d’un mes, l’històric mensual de consum 
i despesa d’energia (electricitat, gas, gasoil...) i d’aigua del centre dels darrers 
tres cursos escolars complets (del 16/17 al 18/19), i les dades de l’any en curs, 
per a fer el seguiment dels objectius i poder calcular l’estalvi econòmic i en 
recursos, i la reducció d’emissions. Qui no complisca amb aquest requisit, 
decaurà automàticament de la percepció d’aquesta subvenció. 

f) Facilitar la implementació i la difusió del programa 50/50. 
 

Així mateix, el centre escolar es compromet a: 
 

a) Col·laborar activament en la implantació del programa 50/50. 
b) Nomenar una persona com a coordinadora interna del programa, que formarà 

part de l’equip energètic i assistirà a les reunions.  
c) Promoure la posada en marxa de les accions definides per l’equip energètic si 

representen un cost econòmic nul o menyspreable o entren dins del manteniment 
normal de les instal·lacions. 

 
4. CRITERIS DE DISTRIBUCIÓ DELS FONS 

 
La dotació pressupostària es distribueix segons els criteris objectius que es determinen 
a continuació. 
 
Es consideren prioritàries les actuacions en els municipis amb menor població segons 
el padró municipal de l’INE a 1 de gener de 2019. 
 
La puntuació màxima serà de 10 punts: 
 

Criteri Punts 

Per estar adherit a la Xarxa de Municipis Valencians cap a la 
Sostenibilitat o haver sol·licitat l’adhesió abans de l’1.1.2020 

1 

Per haver subscrit el Pacte de les Alcaldies 1 

Subministrament elèctric en tots els punts de consum municipal amb 
certificat de garantia d’origen 100% renovable (GdO) de la 
comercialitzadora 

1 

Si l’escola forma part d’Ecoescoles o d’EsenRED 2 

Per habitants:  

     Fins a 3.000 5 

     De 3.001 a 5.000 4 

     De 5.001 a 10.000 3 

     De 10.001 o més 2 
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En cas d’empat entre dos o més municipis, els criteris de desempat són:  
 

- Tindran preferència els municipis de menor població. 
- En cas de persistir l’empat, per data d’entrada de la sol·licitud de subvenció en 

el Registre General de la Diputació de València.  
- Si haguera calgut esmenar una sol·licitud a requeriment de la Diputació de 

València, comptaria la data de l’esmena, no la de la presentació inicial. 
 
5. DESPESES SUBVENCIONABLES  
 
L’import màxim que es concedirà a cada ajuntament serà de 4.000 €. 
 
Durant la vigència del contracte i fins a la finalització del curs escolar 2021/22, 
l’adjudicatari haurà de garantir l’operativitat total i el funcionament dels treballs a fer, que 
són els següents: 
 
Durant el curs escolar 2020/21:  
 

- Tres reunions d’assessorament i preparació del programa de dos hores de 
duració cadascuna: una amb el tècnic municipal, que formarà part de l’equip 
energètic, una altra amb la Secretaria-Intervenció de l’Ajuntament, i una altra 
amb l’escola. 

- Un taller formatiu per a la comunitat educativa (AMPA, claustre, alumnat…) de 
90 minuts de duració com a màxim, per a entendre la factura elèctrica i del gas i 
contractar només el necessari en la llar. Online o presencial. 

- Un taller formatiu per a la comunitat educativa (AMPA, claustre, alumnat…) de 
90 minuts de duració com a màxim per a reduir el consum elèctric en la llar. 
Online o presencial. 

- Un taller formatiu per a la comunitat educativa (AMPA, claustre, alumnat…) de 
90 minuts de duració com a màxim sobre estalvi d’aigua en la llar. Online o 
presencial. 

- Un taller formatiu per a la comunitat educativa (AMPA, claustre, alumnat…) de 
90 minuts de duració com a màxim sobre autoconsum energètic en la llar. Online 
o presencial. 

 
Durant el curs escolar 2021/22: 
 

- Deu sessions formatives d’estalvi i eficiència energètica amb l’equip energètic de 
l’escola d’una hora de duració cadascuna, més preparació. Entre una sessió i la 
següent, el professorat i els alumnes que formen part de l’equip energètic 
traslladaran a la resta del centre escolar les conclusions de cadascuna de les 
sessions formatives i proposaran activitats per a aconseguir els objectius 
d’estalvi. 

- Tres reunions de seguiment amb tècnics municipals de dos hores de duració 
cadascuna. 

- Lliurament d’un informe energètic final per escola amb l’històric de consum 
energètic i el del curs vigent, el càlcul de l’estalvi energètic i econòmic, la reducció 
d’emissions i les accions fetes en cada fase del procés per a assolir els objectius 
establits. 

- Comunicació contínua de l’avanç del programa. 
 
L’adjudicatari també s’encarregarà de la formació inicial, guiarà la diagnosi energètica i 
la planificació de la reducció d’emissions, i dinamitzarà activitats per a fomentar la 
implicació de tota la comunitat escolar. 
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A causa de la situació sanitària produïda per la Covid-19, la Diputació de València podrà 
deixar sense efecte les subvencions concedides per a aquesta línia i alliberar els imports 
si la situació sanitària impedeix que es desenvolupe el programa. Per aquesta raó, les 
despeses no es podran fer abans d’octubre del 2020. La Diputació tindrà fins a eixe 
moment per a cancel·lar la línia. 
 
6. SOL·LICITUD: DOCUMENTACIÓ 
 
Amb la sol·licitud telemàtica, a més de les certificacions genèriques establides en 
l’apartat 7 de l’estratègia REACCIONA, s’haurà d’aportar:  
 

1- Sol·licitud amb l’autobaremació seguint els criteris de puntuació de la 
convocatòria (Annex 4.7). 

2- Acord del Consell Escolar per a implicar tota la comunitat educativa en el 
desenvolupament del programa. 

 
Opcionalment, per a obtindre la puntuació màxima caldrà aportar: 
 

3- El contracte amb la comercialitzadora i un certificat de garantia d’origen 100% 
renovable (GdO) de tots els punts de consum elèctric municipal. 

4- Un certificat de la Secretaria que acredite que l’escola forma part d’Ecoescoles  
o d’EsenRED. 

 
7. TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ  
 
El termini per a la justificació de la subvenció finalitza als dotze mesos de l’endemà de 
la publicació de l’acord de concessió. L’òrgan que concedeix la subvenció podrà atorgar 
una ampliació en els termes establits en l’OGS de la Diputació de València. 
 
Cada entitat haurà d’aportar la documentació següent: 
 

1- Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions establides 
en la concessió de la subvenció, en la qual s’indiquen les activitats realitzades i 
els resultats obtinguts. 

2- La relació de despeses i inversions omplida i certificada (Annex 6.7). 
3- Factures o documents de valor probatori equivalent incorporats en la relació 

indicada en el paràgraf anterior per un import almenys de la subvenció 
concedida, i la documentació acreditativa del pagament. 

4- Acta de lliurament de l’informe energètic final de l’escola signada pel secretari i 
l’alcalde del municipi beneficiari. 

 
8. PUBLICITAT PER PART DELS BENEFICIARIS  
 
Els beneficiaris de les subvencions queden obligats a fer constar en tota la informació, 
la documentació i la publicitat pròpia que la Diputació de València ha subvencionat el 
programa 50/50, amb la incorporació de la imatge corporativa de l’Àrea de Medi Ambient 
en un lloc ben visible. 
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ANNEXOS 
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ANNEX 1. MODEL DE CERTIFICACIÓ D’ACORD PLENARI O DECRET 
D’APROVACIÓ DE LES ACTUACIÓNS A FER I L’IMPORT  
 
 
................................... SECRETARI/ÀRIA de l’AJUNTAMENT DE 
.......................................... (VALÈNCIA) 
 
 
CERTIFIQUE:  
 
Que l’Ajuntament Ple, en sessió ordinària/extraordinària celebrada el dia 
............................, va adoptar, entre altres, el següent ACORD:  
 
Que el Sr. Alcalde/la Sra. alcaldessa, mitjançant Decret núm. ....... de .........................., 
adoptà el següent ACORD: 
 
 
Vista la convocatòria Reacciona, de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València, 
per a la concessió de subvencions amb els fins de la mitigació, l’adaptació i l’educació 
climàtica dels municipis de la província de València per ……………………., s’acorda: 
 
1. Sol·licitar a la Diputació de València una subvenció per a les actuacions que 
s’indiquen a continuació (marqueu amb una X les subvencions sol·licitades i indiqueu 
l’import sol·licitat en cadascuna d’elles): 
 

Sol·licitud  Subvenció Import (€) 

 
Instal·lació d’energies renovables en edificis i equipaments 
municipals 

 

 Certificació energètica d’edificis públics municipals   

 
Compra de vehicles elèctrics i instal·lació de punts de 
recàrrega 

 

 Implantació de Plans Locals de Gestió de Residus  

 Gestió forestal sostenible i prevenció d’incendis forestals  

 Millora del cicle integral de l’aigua  

 Implantació del programa 50/50 en les escoles públiques  

 
2.- Comprometre’s a complir les obligacions establides per als beneficiaris en la present 
convocatòria i en la normativa general de subvencions.    
 
 
 

    Vistiplau 
L’ALCALDE/L’ALCALDESSA   EL SECRETARI/LA SECRETÀRIA 
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ANNEX 2. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURS EN 
PROHIBICIÓ PER A SER BENEFICIARI DE SUBVENCIONS I CERTIFICAT DE 
TROBAR-SE AL CORRENT D’OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I AMB LA 
SEGURETAT SOCIAL 
 
ES PRESENTARÀ PER A CADASCUNA DE LES SUBVENCIONS SOL·LICITADES EN 
AQUESTA CONVOCATÒRIA 
 
....................................................., ALCALDE/ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT DE 
.......................................... (VALÈNCIA) 
 
 
DECLARE: 
 
1. No estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari establides 
en l’article 13.2 i 3 de la Llei General de Subvencions i queda obligat a: 
 

a) Presentar els documents exigits per a la justificació. 
b) Facilitar la documentació que se li sol·licite en relació amb les facultats de control 

de l’activitat subvencionada. 
c) Comunicar a la Diputació de València qualsevol alteració o modificació que 

poguera ocórrer. 
 
2. Que no li han concedit cap subvenció per a 
…………………………………………………………………………………………………….  
de la present convocatòria, o que l’import total de les subvencions concedides, si escau, 
no supera el cost total del subministrament o el servei a efectuar. Cal adjuntar una relació 
de subvencions obtingudes. 
 
3.- S’adjunta un certificat de trobar-se al corrent d’obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social expedit per l’administració competent. Si no s’adjunta, AUTORITZE la 
Diputació de València per a recaptar els certificats a les administracions competents. 
 
I perquè conste i produïsca els efectes oportuns, ho expedisc a …………………………..., 
a ................................. 
 
 
 
 

L’ALCALDE/L’ALCALDESSA 
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ANNEX 3. MODEL DE CERTIFICAT DE PERCEPCIÓ O NO D’ALTRES AJUDES 
 
ES PRESENTARÀ PER A CADASCUNA DE LES SUBVENCIONS SOL·LICITADES EN 
AQUESTA CONVOCATÒRIA 
 
 
....................................................., SECRETARI/ÀRIA de l’AJUNTAMENT DE 
.......................................... (VALÈNCIA) 
 
 
CERTIFIQUE: 
 
Que, d’acord amb els antecedents existents en la Secretaria al meu càrrec, NO/SÍ QUE 
consta la sol·licitud o la percepció d’altres ajudes per a finançar 
…………………………………………………………………………………………………. de 
la present convocatòria. (En cas afirmatiu, cal adjuntar una relació de les subvencions 
sol·licitades o obtingudes amb el seu import). 

 
I perquè conste i produïsca els efectes oportuns davant del Servei de Medi Ambient de 
la Diputació de València, expedisc el present certificat amb el vistiplau de 
l’alcalde/alcaldessa, a ……………………………, a data ………………. 
 
 
 

    Vistiplau 
L’ALCALDE/L’ALCALDESSA   EL SECRETARI/LA SECRETÀRIA 
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ANNEX 4.1 SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A INSTAL·LAR ENERGIES 
RENOVABLES EN EDIFICIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS  
 

Ajuntament sol·licitant  
 
 

CIF 

Adreça 
 
 

Codi postal 
 

Localitat 

Telèfon 
 

Correu electrònic 

Nom i cognoms del representant de l’Ajuntament  
 
 

En qualitat de  
 

Adreça de contacte a l’efecte de notificació 
 
 

 
SOL·LICITA: 
 
Una subvenció per a la instal·lació d’energies renovables en edificis i equipaments 
municipals de les destinades als ajuntaments de la província de València per a l’exercici 
2020 d’acord amb el detall següent: 
 

A OMPLIR PER L’AJUNTAMENT 

Tipologia 
Import  

€ 
Unitats 

Import total 
€ 

    

    

    

    

TOTAL  

És imprescindible que el sol·licitant indique en aquesta taula el tipus de bé sol·licitat 
i les unitats i els imports. L’incompliment d’açò serà motiu de desestimació. 
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El sol·licitant declara responsablement el compliment dels criteris de la convocatòria, la 
titularitat municipal dels edificis o equipaments, i la puntuació obtinguda segons la taula 
d’autobaremació següent: 
 

Criteri Punts 
Punts de 

l’ajuntament 

Per estar adherit a la Xarxa de Municipis Valencians cap 
a la Sostenibilitat o haver sol·licitat l’adhesió abans de 
l’1.1.2020 

1 

 

Per haver subscrit el Pacte de les Alcaldies 1 
 

Subministrament elèctric en tots els punts de consum 
municipal amb certificat de garantia d’origen 100% 
renovable (GdO) de la comercialitzadora 

1 
 

Ordenança municipal aprovada reguladora d’instal·lacions 
solars fotovoltaiques 

2 
 

Bonificació fiscal de l’IBI als immobles amb instal·lacions 
fotovoltaiques d’autoconsum 
 

2 
 

Bonificació fiscal de l’IAE a les empreses la seu de les 
quals tinga instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum 

1 
 

Bonificació de l’ICIO a les instal·lacions fotovoltaiques 
d’autoconsum 

1 
 

Haver realitzat l’auditoria energètica de dos edificis 
municipals 

1 
 

PUNTS TOTALS DE L’AJUNTAMENT 
 

El sol·licitant ha d’omplir aquesta taula indicant els punts que obté. El sol·licitant és 
responsable i certifica la veracitat de les dades indicades. 

 
 

Signatura 
 

L’alcalde/l’alcaldessa 
 
 
 
 
 

…………………… a …… de ………………… de ……. 
 

SR. PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA 
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ANNEX 4.2 SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA 
D’EDIFICIS PÚBLICS MUNICIPALS 

 

Ajuntament sol·licitant  
 
 

CIF 

Adreça 
 
 

Codi postal 
 

Localitat 

Telèfon 
 

Correu electrònic 

Nom i cognoms del representant de l’Ajuntament  
 
 

En qualitat de  
 

Adreça de contacte a l’efecte de notificació 
 
 

  
 
SOL·LICITA: 
 
Una subvenció per a la certificació energètica d’edificis públics municipals de les 
destinades als ajuntaments de la província de València per a l’exercici 2020 d’acord amb 
el detall següent: 
 

A OMPLIR PER L’AJUNTAMENT 

Nom de l’edifici 
S 

(m2) 
Ús 

Import de la 
certificació 

(€) 

Import 
de taxes 
IVACE 

(€) 

Import 
total (€) 

1       

2       

3       

4       

5       

TOTAL    
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El sol·licitant declara responsablement el compliment dels criteris de la convocatòria i la 
puntuació obtinguda segons la taula d’autobaremació següent: 
 

Criteri Punts 
Punts de 

l’Ajuntament 

Per estar adherit a la Xarxa de Municipis Valencians cap a la 
Sostenibilitat o haver sol·licitat l’adhesió amb anterioritat al 
01.01.2020 

1 
 

Per haver subscrit el Pacte de les Alcaldies 1  

Subministrament elèctric, en tots els punts de consum municipal, 
amb certificat de garantia d’origen 100% renovable (GdO) de la 
comercialitzadora 

1 
 

No haver sigut beneficiat en la convocatòria de 2019 1  

Per habitants: 
Fins a 1.000: 6 punts. De 1.001 a 3.000: 5 punts. De 3.001 a 5.000: 4 punts. 
De 5.001 a 10.000: 3 punts. De 10.001 o més: 2 punts 

 

PUNTS TOTALS DE L’AJUNTAMENT  

El sol·licitant ha d’omplir aquesta taula indicant els punts que obté. El sol·licitant és 
responsable i certifica la veracitat de les dades indicades. 

 
 

Signatura 
 

L’alcalde/l’alcaldessa 
 
 
 
 
 

…………………… a …… de ………………… de ……. 
 

SR. PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA 
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ANNEX 4.3 SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A COMPRAR VEHICLES 
ELÈCTRICS I INSTAL·LAR PUNTS DE RECÀRREGA 

 

Ajuntament sol·licitant  
 
 

CIF 

Adreça 
 
 

Codi postal 
 

Localitat 

Telèfon 
 

Correu electrònic 

Nom i cognoms del representant de l’Ajuntament  
 
 

En qualitat de  
 

Adreça de contacte a l’efecte de notificació 
 
 

 
SOL·LICITA: 
 
Una subvenció per a comprar vehicles elèctrics i instal·lar punts de recàrrega de les 
destinades als ajuntaments de la província de València per a l’exercici 2020 d’acord amb 
el detall següent: 
 

A OMPLIR PER L’AJUNTAMENT 

Tipologia 
Import 

€ 
Unitats 

Import total 
€ 

Vehicles de la categoria M1, inclosos 
turismes amb carrosseria AF 
multiusos, i vehicles de la categoria 
N1 

   

Vehicles de la categoria L    

Altres vehicles elèctrics    

Punts de recàrrega    

TOTAL  

És imprescindible que el sol·licitant indique en aquesta taula el tipus de bé sol·licitat 
i les unitats i els imports. L’incompliment d’açò serà motiu de desestimació. 
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El sol·licitant declara responsablement el compliment dels criteris de la convocatòria i la 
puntuació obtinguda segons la taula d’autobaremació següent: 
 

Criteri Punts 
Punts de 

l’Ajuntament 

Per estar adherit a la Xarxa de Municipis Valencians cap 
a la Sostenibilitat o haver sol·licitat l’adhesió abans de 
l’1.1.2020 

1 

 

Per haver subscrit el Pacte de les Alcaldies 1 
 

Subministrament elèctric en tots els punts de consum 
municipal amb certificat de garantia d’origen 100% 
renovable (GdO) de la comercialitzadora 

1 
 

Si l’adquisició del vehicle nou és per a substitució i baixa 
d’un vehicle de combustió 

1 
 

PMUS aprovat o en tramitació 1 
 

Bonificació de l’IVTM per a vehicles elèctrics 1 
 

Respecte a convocatòries anteriors (criteris excloents amb un màxim de 4 punts) 

No haver sigut beneficiat en 2018 ni 2019 4 
 

No haver sigut beneficiat en 2019 2 
 

PUNTS TOTALS DE L’AJUNTAMENT 
 

El sol·licitant ha d’omplir aquesta taula indicant els punts que obté. El sol·licitant és 
responsable i certifica la veracitat de les dades indicades. 

 
 

Signatura 
 

L’alcalde/l’alcaldessa 
 
 
 
 
 
 

…………………… a …… de ………………… de ……. 
 

SR. PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA 
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ANNEX 4.4. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA IMPLANTACIÓ DE PLGR 
 

Ajuntament sol·licitant  
 
 

CIF 

Adreça 
 
 

Codi postal 
 

Localitat 

Telèfon 
 

Correu electrònic 

Nom i cognoms del representant de l’Ajuntament  
 
 

En qualitat de  
 

Adreça de contacte a l’efecte de notificació 
 
 

 
 
SOL·LICITA: 
 
Una subvenció per a la implantació de PLGR de les destinades als ajuntaments de la 
província de València per a l’exercici 2020.  
 
El sol·licitant declara responsablement el compliment dels criteris de la convocatòria. 
 

 
Signatura 

 
L’alcalde/l’alcaldessa 

 
 

…………………… a …… de ………………… de ……. 
 

SR. PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

50 
 

 
ANNEX 4.5 SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA GESTIÓ FORESTAL 
SOSTENIBLE I LA PREVENCIÓN D’INCENDIS FORESTALS  

 

Ajuntament sol·licitant  
 
 

CIF 

Adreça 
 
 

Codi postal 
 

Localitat 

Telèfon 
 

Correu electrònic 

Nom i cognoms del representant de l’Ajuntament  
 
 

En qualitat de  
 

Adreça de contacte a l’efecte de notificació 
 
 

 
SOL·LICITA: 
 
Una subvenció per a actuacions en matèria de gestió forestal sostenible i prevenció 
d’incendis forestals de les destinades als ajuntaments de la província de València per a 
l’exercici 2020 d’acord amb el detall següent: 
 

A OMPLIR PER L’AJUNTAMENT 

                     En el seu cas  

Fi (codi) 
Descripció de 

l’actuació 

Unitats 
(ha/km/unitat) 

A 

Preu 
unitari 

B 

Cost de 
l’actuació (€) 

A x B 

Subvenció 
sol·licitada 

      

      

      

      

El sol·licitant ha d’omplir aquesta taula identificant les actuacions amb el codi 
corresponent en funció del punt 1 de la subvenció:  
A.1 Treballs de conservació, manteniment i aprofitament forestal 
A.2 Inversions de conservació, millora i aprofitament forestal 
B.1 Treballs de prevenció d’incendis forestals 
B.2 Inversions de prevenció d’incendis forestals 

 
El sol·licitant declara responsablement el compliment de les condicions de la 
convocatòria. 
 

Signatura 
 

L’alcalde/l’alcaldessa 
 

…………………… a …… de ………………… de ……. 
 

SR. PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA 
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ANNEX 4.6 SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A MILLORAR EL CICLE INTEGRAL 
DE L’AIGUA  
 

Ajuntament sol·licitant  
 
 

CIF 

Adreça 
 
 

Codi postal 
 

Localitat 

Telèfon 
 

Correu electrònic 

Nom i cognoms del representant de l’Ajuntament  
 
 

En qualitat de  
 

Adreça de contacte a l’efecte de notificació 
 
 

 
SOL·LICITA: 
 
Una subvenció per a millorar el cicle integral de l’aigua de les destinades als ajuntaments 
de la província de València per a l’exercici 2020 d’acord amb les obres i instal·lacions 
següents: 
 

Tipologia 
Import 

€ 

Nova implantació, millora o renovació d’infraestructures d’aigua potable 
domiciliària o sanejament 

 

Relacionades amb la qualitat de l’aigua o la regulació i el control del 
sistema d’abastament d’aigua potable o sanejament 

 

Automatització, telecontrol o digitalització del subministrament d’aigua 
potable domiciliària o sanejament 

 

Control de pèrdues d’aigua potable. S’inclou la instal·lació o la reposició 
de comptadors de titularitat del sol·licitant, equips de control de cabals i 
pressions en xarxes d’abastament d’aigua potable 

 

Construcció de sistemes d’emmagatzematge o de drenatge sostenible 
que permeten la regeneració o la reutilització de l’aigua  

 

Sistemes de dosificació d’aigua procedent de la xarxa pública que 
promoguen el consum de l’aigua d’aixeta  

 

Control d’abocaments o millora i reutilització de les aigües residuals  

TOTAL  

 
El sol·licitant declara responsablement el compliment de les condicions de la 
convocatòria. 

Signatura 
 

L’alcalde/l’alcaldessa 
 

…………………… a …… de ………………… de ……. 
 

SR. PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA 
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ANNEX 4.7. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A IMPLANTAR EL PROGRAMA 
50/50 EN LES ESCOLES PÚBLIQUES 
 

Ajuntament sol·licitant  
 
 

CIF 

Adreça 
 
 

Codi postal 
 

Localitat 

Telèfon 
 

Correu electrònic 

Nom i cognoms del representant de l’Ajuntament  
 
 

En qualitat de  
 

Adreça de contacte a l’efecte de notificació 
 
 

 
SOL·LICITA: 
 
Una subvenció per a implantar el programa 50/50 en escoles públiques de les 
destinades als ajuntaments de la província de València per a l’exercici 2020..  
 
El sol·licitant declara responsablement el compliment dels criteris de la convocatòria i la 
puntuació obtinguda d’acord amb la taula d’autobaremació següent: 
 

Criteri Punts 
Punts de 

l’Ajuntament 

Per estar adherit a la Xarxa de Municipis Valencians cap a la 
Sostenibilitat o haver sol·licitat l’adhesió abans de l’1.1.2020 

1 
 

Per haver subscrit el Pacte de les Alcaldies 1  

Subministrament elèctric en tots els punts de consum municipal 
amb certificat de garantia d’origen 100% renovable (GdO) de la 
comercialitzadora 

1 
 

Si l’escola forma part d’Ecoescoles o d’EsenRED 2  

Per habitants: 
Fins a 3.000: 5 punts. De 3.001 a 5.000: 4 punts. De 5.001 a 10.000: 3 punts. 
De 10.001 o més: 2 punts 

 

PUNTS TOTALS DE L’AJUNTAMENT  

El sol·licitant ha d’omplir aquesta taula indicant els punts que obté. El sol·licitant és 
responsable i certifica la veracitat de les dades indicades. 
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Així com el seu compromís de revertir al centre escolar, per a lliure disposició, el 50% 
de l’estalvi econòmic que es genere en la factura energètica durant el curs escolar 
2021/22 i invertir l’altre 50% en accions d’eficiència energètica en l’escola, de constituir 
i formar part de l’equip energètic amb un tècnic municipal i de facilitar des del primer 
moment la informació energètica requerida. 
 

Signatura 
 

L’alcalde/l’alcaldessa 
 
 
 

 
…………………… a …… de ………………… de ……. 

 
SR. PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA 
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ANNEX 5. MODEL DE CERTIFICAT D’INVERSIONS REALS 
  
 
....................................................., SECRETARI/ÀRIA de l’AJUNTAMENT DE 
.......................................... (VALÈNCIA) 
 
 
En relació a les inversions sol·licitades en la subvenció 
…………………………………………………..……………………………... de la present 
convocatòria, destinada a ajuntaments de la província de València per a l’exercici 2020, 
 
CERTIFIQUE: 
 
Que (inversions i compres fetes) 
……………………………………………………………………………………………………..
són de naturalesa inventariable i per tant entren dins del concepte pressupostari 
«inversions reals», definit en l’Orde HAP/419/2014, del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, per la qual es modifica l’Orde EHA/3565/2008, de 3 de 
desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals. 
  
I perquè conste, signe el present certificat amb el vistiplau de l’Alcaldia-Presidència de 
la corporació i el segell que ho acredita. 
 
 
 

…………………… a …… de ………………… de ……. 
 
  
 

         Vistiplau 
L’ALCALDE/L’ALCALDESSA   EL SECRETARI/LA SECRETÀRIA 
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ANNEX 6.1 RELACIÓ DE DESPESES I INVERSIONS PER A INSTAL·LAR ENERGIES 
RENOVABLES EN EDIFICIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS 
 
 
....................................................., SECRETARI/ÀRIA de L’AJUNTAMENT DE 
.......................................... (VALÈNCIA) 
 
 
 
D’acord amb les bases de la subvenció «Instal·lació d’energies renovables en edificis i 
equipaments municipals», de la qual l’Ajuntament de …………………………………… ha 
resultat beneficiari d’una ajuda econòmica de fins a ……………. €. 
 
 
CERTIFIQUE: 
 
Que les factures o certificacions d’obra que es relacionen a continuació han sigut 
aprovades i que les despeses indicades en aquestes es corresponen amb l’actuació 
subvencionada. 

 

Núm. 
de 

factura 
Data 

Concepte 
facturat 

Base 
imposable 

IVA 
Data i òrgan de 
l’acord/resolució 

d’aprovació 

Data de 
pagament 

de la 
factura 

       

       

       

       

       

       

 
I perquè conste i produïsca els efectes oportuns davant del Servei de Medi Ambient de 
la Diputació de València, expedisc el present certificat amb el vistiplau de 
l’alcalde/alcaldessa, a …………………………… a data de ………………. 
 
 
 
 

    Vistiplau 
L’ALCALDE/L’ALCALDESSA   EL SECRETARI/LA SECRETÀRIA 
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ANNEX 6.2 RELACIÓ DE DESPESES I INVERSIONS PER A LA CERTIFICACIÓ 
ENERGÈTICA D’EDIFICIS PÚBLICS MUNICIPALS 
 
 
....................................................., SECRETARI/ÀRIA de l’AJUNTAMENT DE 
.......................................... (VALÈNCIA) 
 
 
 
D’acord amb les bases de la subvenció «Certificació energètica d’edificis públics 
municipals», de la qual l’Ajuntament de …………………………………… ha resultat 
beneficiari d’una ajuda econòmica de fins a ……………. €. 
 
 
CERTIFIQUE: 
 
Que les factures o certificacions d’obra que es relacionen a continuació han sigut 
aprovades i que les despeses indicades en aquestes es corresponen amb l’actuació 
subvencionada. 
 

Núm. 
de 

factura 

Edificis 
certificats 

Superfície 
construïda 

(m2) 

Import de 
les 

factures 
amb IVA 

(€) 

Import 
de 

taxes 
(€) 

Import 
total 
(€) 

Data 
d’aprovació 
de la factura 

Data de 
pagament 

de la 
factura 

        

        

        

        

        

        

 
I perquè conste i produïsca els efectes oportuns davant del Servei de Medi Ambient de 
la Diputació de València, expedisc el present certificat amb el vistiplau de 
l’alcalde/alcaldessa, a …………………………… a data de ………………. 
 
 
 
 

    Vistiplau 
L’ALCALDE/L’ALCALDESSA   EL SECRETARI/LA SECRETÀRIA 
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ANNEX 6.3 RELACIÓ DE DESPESES I INVERSIONS PER A COMPRAR VEHICLES 
ELÈCTRICS I INSTAL·LAR PUNTS DE RECÀRREGA 
 
 
....................................................., SECRETARI/ÀRIA de l’AJUNTAMENT DE 
.......................................... (VALÈNCIA) 
 
 
 
D’acord amb les bases de la subvenció «Compra de vehicles elèctrics i instal·lació de 
punts de recàrrega» de la qual l’Ajuntament de …………………………………… ha 
resultat beneficiari d’una ajuda econòmica de fins a ……………. €. 
 
 
CERTIFIQUE: 
 
Que les factures o certificacions d’obra que es relacionen a continuació han sigut 
aprovades i que les despeses indicades en aquestes es corresponen amb l’actuació 
subvencionada. 

 

Núm. 
de 

factura 
Data 

Concepte 
facturat 

Base 
imposable 

IVA 
Data i òrgan de 
l’acord/resolució 

d’aprovació 

Data de 
pagament 

de la factura 

       

       

       

       

       

       

 
I perquè conste i produïsca els efectes oportuns davant del Servei de Medi Ambient de 
la Diputació de València, expedisc el present certificat amb el vistiplau de 
l’alcalde/alcaldessa, a …………………………… a data de ………………. 
 
 
 
 

    Vistiplau 
L’ALCALDE/L’ALCALDESSA   EL SECRETARI/LA SECRETÀRIA 
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ANNEX 6.4 RELACIÓ DE DESPESES I INVERSIONS PER A LA IMPLANTACIÓ DE 
PLANS LOCALS DE GESTIÓ DE RESIDUS (PLGR) 
 
 
....................................................., SECRETARI/ÀRIA de l’AJUNTAMENT DE 
.......................................... (VALÈNCIA) 
 
 
 
D’acord amb les bases de la subvenció «Implantació de Plans Locals de Gestió de 
Residus (PLGR)», de la qual l’Ajuntament de …………………………………… ha resultat 
beneficiari d’una ajuda econòmica de fins a ……………. €. 
 
 
CERTIFIQUE: 
 
Que les factures o certificacions d’obra que es relacionen a continuació han sigut 
aprovades i que les despeses indicades en aquestes es corresponen amb l’actuació 
subvencionada. 

 

Núm. 
de 

factura 
Data 

Concepte 
facturat 

Base 
imposable 

IVA 
Data i òrgan de 
l’acord/resolució 

d’aprovació 

Data de 
pagament 

de la factura 

       

       

       

       

       

       

 
I perquè conste i produïsca els efectes oportuns davant del Servei de Medi Ambient de 
la Diputació de València, expedisc el present certificat amb el vistiplau de 
l’alcalde/alcaldessa, a …………………………… a data de ………………. 
 
 
 
 

    Vistiplau 
L’ALCALDE/L’ALCALDESSA   EL SECRETARI/LA SECRETÀRIA 
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ANNEX 6.5 RELACIÓ DE DESPESES I INVERSIONS PER A LA GESTIÓ FORESTAL 
I LA PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS 
 
 
....................................................., SECRETARI/ÀRIA de l’AJUNTAMENT DE 
.......................................... (VALÈNCIA) 
 
 
 
D’acord amb les bases de la subvenció «Gestió forestal i prevenció d’incendis forestals», 
de la qual l’Ajuntament de …………………………………… ha resultat beneficiari d’una 
ajuda econòmica de fins a ……………. €. 
 
 
CERTIFIQUE: 
 
Que les factures o certificacions d’obra que es relacionen a continuació han sigut 
aprovades i que les despeses indicades en aquestes es corresponen amb l’actuació 
subvencionada. 

 

Núm. 
de 

factura 
Data 

Concepte 
facturat 

Base 
imposable 

IVA 
Data i òrgan de 
l’acord/resolució 

d’aprovació 

Data de 
pagament 

de la factura 

       

       

       

       

       

       

 
I perquè conste i produïsca els efectes oportuns davant del Servei de Medi Ambient de 
la Diputació de València, expedisc el present certificat amb el vistiplau de 
l’alcalde/alcaldessa, a …………………………… a data de ………………. 
 
 
 
 

    Vistiplau 
L’ALCALDE/L’ALCALDESSA   EL SECRETARI/LA SECRETÀRIA 
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ANNEX 6.6 RELACIÓ DE DESPESES I INVERSIONS PER A MILLORAR EL CICLE 
INTEGRAL DE L’AIGUA 
 
 
....................................................., SECRETARI/ÀRIA de l’AJUNTAMENT DE 
.......................................... (VALÈNCIA) 
 
 
 
D’acord amb les bases de la subvenció «Millora del cicle integral de l’aigua», de la qual 
l’Ajuntament de …………………………………… ha resultat beneficiari d’una ajuda 
econòmica de fins a ……………. €. 
 
 
CERTIFIQUE: 
 
Que les factures o certificacions d’obra que es relacionen a continuació han sigut 
aprovades i que les despeses indicades en aquestes es corresponen amb l’actuació 
subvencionada. 

 

Núm. 
de 

factura 
Data 

Concepte 
facturat 

Base 
imposable 

IVA 
Data i òrgan de 
l’acord/resolució 

d’aprovació 

Data de 
pagament 

de la factura 

       

       

       

       

       

       

 
I perquè conste i produïsca els efectes oportuns davant del Servei de Medi Ambient de 
la Diputació de València, expedisc el present certificat amb el vistiplau de 
l’alcalde/alcaldessa, a …………………………… a data de ………………. 
 
 
 
 

    Vistiplau 
L’ALCALDE/L’ALCALDESSA   EL SECRETARI/LA SECRETÀRIA 
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ANNEX 6.7 RELACIÓ DE DESPESES I INVERSIONS PER A IMPLANTAR EL 
PROGRAMA 50/50 A LES ESCOLES PÚBLIQUES 
 
 
....................................................., SECRETARI/ÀRIA de l’AJUNTAMENT DE 
.......................................... (VALÈNCIA) 
 
 
 
D’acord amb les bases de la subvenció «Implantació del programa 50/50 a les escoles 
públiques», de la qual l’Ajuntament de …………………………………… ha resultat 
beneficiari d’una ajuda econòmica de fins a ……………. €. 
 
 
CERTIFIQUE: 
 
Que les factures o certificacions d’obra que es relacionen a continuació han sigut 
aprovades i que les despeses indicades en aquestes es corresponen amb l’actuació 
subvencionada. 

 

Núm. 
de 

factura 
Data 

Concepte 
facturat 

Base 
imposable 

IVA 
Data i òrgan de 
l’acord/resolució 

d’aprovació 

Data de 
pagament 

de la factura 

       

       

       

       

       

       

 
I perquè conste i produïsca els efectes oportuns davant del Servei de Medi Ambient de 
la Diputació de València, expedisc el present certificat amb el vistiplau de 
l’alcalde/alcaldessa, a …………………………… a data de ………………. 
 
 
 
 

    Vistiplau 
L’ALCALDE/L’ALCALDESSA   EL SECRETARI/LA SECRETÀRIA 
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ANNEX 7. SELECCIÓ D’UNA MESURA D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
 
 
El/la tècnic/a certificador/a tria d’entre totes les mesures relacionades en l’Informe de 
millores de la subvenció “Certificació energètica d’edificis públics municipals” la següent: 
…….................................................................................., amb el consegüent estalvi 
energètic estimat gràcies la implantació d’aquesta mesura quantificada en ........... 
(kWh/any), que representa una reducció d’emissions de CO2 de ........... (tCO2) i un 
pressupost total d’aplicació de la mesura de ................... €, d’acord amb el pressupost 
detallat per partides que s’adjunta:  
 

Codi de la 
partida 

Descripció de la 
partida 

Mesurament 
Preu 

unitari 
Preu total 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

PRESSUPOST TOTAL DE LA MESURA DE MILLORA 
SELECCIONADA: 

………………
€ 

 
D’acord amb el pressupost total de la mesura seleccionada de ..................€, i aplicant 
un preu de compra de l’energia de ........ €/kWh, obtingut de les factures de consum 
d’energia de l’edifici, s’obté una taxa de retorn de la inversió en ..........anys, calculada 
mitjançant la següent fórmula: 
 
 

Taxa de retorn (anys) =
Inversió estimada (€)

Estalvi anual (
€

any)
 

 
 
 

Signatura 
 

Tècnic/a certificador/a 
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ANNEX 8. MODEL DE CERTIFICAT DE TITULARITAT I DISPONIBILITAT 
MUNICIPAL DELS TERRENYS 
  
 
..................................................... SECRETARI/ÀRIA de l’AJUNTAMENT DE 
.......................................... (VALÈNCIA) 
 
 
CERTIFIQUE: 
 
Que d’acord amb les dades del Llibre d’Inventari de Béns que es troba en aquesta 
Secretaria al meu càrrec, l’Ajuntament de 
…………………………………………………………… és propietari i a més confirma que 
es troben disponibles per a l’execució de les actuacions, a l’empara d’aquesta  
convocatòria, les finques següents:  
 

Polígon Parcel·la Referència cadastral 

   

   

   

   

   

 
Situades en el terme municipal i inscrites en el Registre de la Propietat de 
.........................................., tom ........., llibre …, foli ........., finca.............. 
 
 
I per deixar-ne constància, signe el present certificat amb el vistiplau de l’Alcaldia- 
Presidència de la corporació i el segell que l’acredita. 
 
 
 

…………………… a …… de ………………… de ……. 
 
  
 

    Vistiplau 
L’ALCALDE/L’ALCALDESSA   EL SECRETARI/LA SECRETÀRIA 
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ANNEX 9. PREASSIGNACIÓ PER MUNICIPI EN LA MODALITAT A: GESTIÓ 
FORESTAL SOSTENIBLE 
 

N° Municipi Cens 
Puntuació 

total 
A1 

MANTENIMENT 
A2 

INVERSIONS 
TOTAL 

Preassignat 

1 ADEMUZ 1.042 9,87 18.848,46 12.565,64 31.414,09 

2 AGULLENT 2.410 1,56 10.554,13 7.036,08 17.590,21 

3 
AIELO DE 
MALFERIT 

4.618 1,46 10.457,25 6.971,50 17.428,75 

4 
ALBALAT DELS 
TARONGERS 

1.232 7,99 16.967,08 11.311,39 28.278,47 

5 ALCUBLAS 628 4,38 13.373,94 8.915,96 22.289,90 

6 ALMISERÀ 262 2,77 11.763,68 7.842,45 19.606,13 

7 ALPUENTE 633 9,68 18.658,59 12.439,06 31.097,65 

8 ANDILLA 319 12,67 21.639,24 14.426,16 36.065,40 

9 ANTELLA 1.175 2,32 11.314,28 7.542,85 18.857,13 

10 
ARAS DE LOS 

OLMOS 
381 6,47 15.451,86 10.301,24 25.753,11 

11 AYORA 5.312 0,75 9.747,68 6.498,45 16.246,13 

12 BARX 1.277 2,41 11.405,27 7.603,51 19.008,78 

13 BENAGÉBER 192 7,16 16.140,98 10.760,65 26.901,63 

14 BICORP 533 10,97 19.943,14 13.295,43 33.238,56 

15 BOLBAITE 1.356 7,90 16.877,49 11.251,66 28.129,14 

16 BUGARRA 727 3,78 12.773,62 8.515,75 21.289,37 

17 BUÑOL 9.408 6,54 15.528,39 10.352,26 25.880,65 

18 CALLES 355 7,46 16.445,28 10.963,52 27.408,80 

19 CAMPORROBLES 1.191 3,59 12.581,35 8.387,56 20.968,91 

20 CASAS ALTAS 131 5,53 14.514,62 9.676,41 24.191,03 

21 CASAS BAJAS 164 3,18 12.174,20 8.116,13 20.290,34 

22 CASTIELFABIB 317 17,02 25.977,96 17.318,64 43.296,60 

23 CATADAU 2.777 2,54 11.534,97 7.689,98 19.224,95 

24 CHELVA 1.489 18,32 27.278,07 18.185,38 45.463,45 

25 CHERA 474 3,51 12.505,24 8.336,83 20.842,07 

26 CHIVA 15.123 7,86 16.837,48 11.224,99 28.062,46 

27 CHULILLA 665 5,61 14.599,72 9.733,15 24.332,87 

28 COFRENTES 1.130 4,26 13.248,33 8.832,22 22.080,55 

29 
CORTES DE 

PALLÁS 
814 2,04 11.032,93 7.355,28 18.388,21 

30 DOMEÑO 708 12,49 21.456,96 14.304,64 35.761,60 

31 DOS AGUAS 376 2,55 11.546,64 7.697,76 19.244,41 

32 ENGUERA 4.752 21,72 30.675,06 20.450,04 51.125,10 

33 ESTIVELLA 1.456 2,59 11.584,56 7.723,04 19.307,60 

34 
LA FONT DE LA 

FIGUERA 
2.038 4,37 13.357,68 8.905,12 22.262,80 

35 GENOVÉS 2.842 1,34 10.336,73 6.891,15 17.227,88 

36 GESTALGAR 556 2,77 11.762,85 7.841,90 19.604,75 
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N° Municipi Cens 
Puntuació 

total 
A1 

MANTENIMENT 
A2 

INVERSIONS 
TOTAL 

Preassignat 

37 GILET 3.324 2,46 11.457,05 7.638,03 19.095,08 

38 GUADASSUAR 5.893 1,12 10.120,42 6.746,95 16.867,37 

39 HIGUERUELAS 500 3,23 12.218,20 8.145,47 20.363,67 

40 JALANCE 830 6,12 15.105,76 10.070,51 25.176,27 

41 JARAFUEL 754 5,29 14.278,76 9.519,17 23.797,94 

42 LLOMBAI 2.685 5,93 14.912,60 9.941,74 24.854,34 

43 LLUTXENT 2.345 5,49 14.480,50 9.653,67 24.134,16 

44 LORIGUILLA 2.025 7,09 16.076,93 10.717,95 26.794,88 

45 LOSA DEL OBISPO 507 2,34 11.333,33 7.555,56 18.888,89 

46 MILLARES 345 4,53 13.521,30 9.014,20 22.535,51 

47 MOIXENT 4.302 10,32 19.298,42 12.865,61 32.164,03 

48 MONTESA 1.164 4,75 13.740,90 9.160,60 22.901,50 

49 MONTITXELVO 584 4,19 13.176,70 8.784,46 21.961,16 

50 NAVARRÉS 2.968 9,74 18.717,16 12.478,10 31.195,26 

51 OLOCAU 1.771 3,35 12.345,79 8.230,52 20.576,31 

52 PEDRALBA 2.778 3,12 12.109,25 8.072,83 20.182,08 

53 PINET 157 5,43 14.413,35 9.608,90 24.022,25 

54 
PUEBLA DE SAN 

MIGUEL 
62 8,75 17.729,03 11.819,35 29.548,38 

55 QUATRETONDA 2.212 5,11 14.102,87 9.401,91 23.504,78 

56 QUESA 670 3,70 12.691,61 8.461,07 21.152,69 

57 SEGART 163 3,55 12.540,96 8.360,64 20.901,60 

58 SERRA 3.124 3,36 12.349,50 8.233,00 20.582,50 

59 SIETE AGUAS 1.154 11,53 20.501,25 13.667,50 34.168,76 

60 SINARCAS 1.125 9,27 18.245,24 12.163,49 30.408,74 

61 SOT DE CHERA 369 6,62 15.607,91 10.405,27 26.013,18 

62 
TAVERNES DE LA 

VALLDIGNA 
17.201 1,59 10.582,46 7.054,97 17.637,44 

63 
TERESA DE 
COFRENTES 

636 2,10 11.099,47 7.399,65 18.499,12 

64 TERRATEIG 278 4,69 13.675,05 9.116,70 22.791,75 

65 TITAGUAS 453 11,83 20.802,06 13.868,04 34.670,11 

66 TORREBAJA 411 2,69 11.680,14 7.786,76 19.466,90 

67 TOUS 1.263 12,44 21.410,07 14.273,38 35.683,44 

68 TUÉJAR 1.116 16,22 25.183,59 16.789,06 41.972,65 

69 TORÍS 6.646 1,02 10.013,97 6.675,98 16.689,95 

70 UTIEL 11.531 11,37 20.346,61 13.564,41 33.911,02 

71 VALLADA 3.039 4,49 13.474,71 8.983,14 22.457,85 

72 VALLANCA 139 4,94 13.930,96 9.287,31 23.218,27 

73 VENTA DEL MORO 1.207 4,01 12.998,71 8.665,80 21.664,51 

74 VILAMARXANT 9.717 4,68 13.672,66 9.115,10 22.787,76 

75 
VILLAR DEL 
ARZOBISPO 

3.554 1,12 10.113,64 6.742,43 16.856,07 

76 
VILLARGORDO 
DEL CABRIEL 

589 5,62 14.602,82 9.735,21 24.338,03 
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N° Municipi Cens 
Puntuació 

total 
A1 

MANTENIMENT 
A2 

INVERSIONS 
TOTAL 

Preassignat 

77 XERACO 5.655 0,83 9.827,80 6.551,86 16.379,66 

78 XERESA 2.168 1,79 10.790,58 7.193,72 17.984,30 

79 YÁTOVA 2.067 8,62 17.596,63 11.731,09 29.327,72 

80 LA YESA 229 3,18 12.171,11 8.114,07 20.285,18 

81 ZARRA 359 5,07 14.056,47 9.370,98 23.427,46 

TOTAL 1.200.000,00 800.000,00 2.000.000,00 
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ANNEX 10. PREASSIGNACIÓ PER MUNICIPI EN LA MODALITAT B: PREVENCIÓ 
D’INCENDIS FORESTALS 
 

N° Municipi Cens 
Puntuació  

total 
B1 

MANTENIMENT 
B2 

INVERSIONS 
TOTAL 

Preassignat 

1 
ALBALAT DELS 
TARONGERS 

1.232 2,84 27.448,31 18.298,87 45.747,18 

2 
ALFARA DE LA 

BARONIA 
557 2,53 26.730,59 17.820,39 44.550,99 

3 ALGÍMIA D’ALFARA 1.011 2,16 25.895,45 17.263,64 43.159,09 

4 ALZIRA 44.352 3,66 29.294,50 19.529,67 48.824,17 

5 
ARAS DE LOS 

OLMOS 
381 7,90 38.915,16 25.943,44 64.858,60 

6 AYORA 5.312 32,54 94.762,99 63.175,32 157.938,31 

7 BARXETA 1.601 2,70 27.127,76 18.085,17 45.212,93 

8 BELLÚS 304 3,01 27.829,15 18.552,77 46.381,92 

9 BENAGÉBER 192 8,60 40.506,77 27.004,52 67.511,29 

10 BENAGUASIL 10.988 0,36 21.805,90 14.537,26 36.343,16 

11 
BENIFAIRÓ DE LES 

VALLS 
2.186 1,69 24.841,78 16.561,19 41.402,97 

12 BICORP 533 14,91 54.790,52 36.527,02 91.317,54 

13 BOCAIRENT 4.195 8,37 39.970,19 26.646,79 66.616,98 

14 BUGARRA 727 4,48 31.164,72 20.776,48 51.941,21 

15 
CAUDETE DE LAS 

FUENTES 
700 2,41 26.468,31 17.645,54 44.113,85 

16 DOS AGUAS 376 13,91 52.527,21 35.018,14 87.545,35 

17 FAURA 3.538 1,01 23.281,45 15.520,96 38.802,41 

18 GANDIA 74.562 2,79 27.326,34 18.217,56 45.543,91 

19 GILET 3.324 1,74 24.948,10 16.632,07 41.580,17 

20 
LA FONT DE LA 

FIGUERA 
2.038 6,10 34.821,29 23.214,20 58.035,49 

21 LA POBLA LLARGA 4.452 1,08 23.448,29 15.632,20 39.080,49 

22 L’ELIANA 18.235 0,01 21.022,67 14.015,11 35.037,78 

23 MOIXENT 4.302 10,94 45.790,55 30.527,04 76.317,59 

24 MONTITXELVO 584 2,31 26.227,11 17.484,74 43.711,84 

25 OTOS 434 2,75 27.234,08 18.156,05 45.390,13 

26 PICASSENT 20.942 1,29 23.925,48 15.950,32 39.875,81 

27 QUESA 670 8,64 40.581,13 27.054,09 67.635,22 

28 REQUENA 20.254 48,51 130.959,19 87.306,12 218.265,31 

29 
SIMAT DE LA 
VALLDIGNA 

3.329 3,88 29.790,73 19.860,49 49.651,22 

30 TORRENT 82.208 0,66 22.487,11 14.991,41 37.478,52 

31 VENTA DEL MORO 1.207 17,41 60.467,84 40.311,90 100.779,74 

32 YÁTOVA 2.067 11,74 47.609,32 31.739,55 79.348,86 

TOTAL 1.200.000,00 800.000,00 2.000.000,00 
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ANNEX 11. MUNICIPIS AMB PLPIF APROVAT A DATA DE 15 DE MARÇ DE 2020 
 

Municipi Resolució Data DOGV 

Albalat dels Tarongers 2007/11063 17/08/2007 5595 

Alfara de la Baronia 2011/6244 25/05/2011 6534 

Algímia d’Alfara 2008/438 03/12/2007 5687 

Alzira 2010/10231 06/09/2010 6362 

Aras de los Olmos 2012/6473 18/06/2012 6812 

Ayora 2018/640 05/01/2018 8228 

Barxeta 2010/1646 25/01/2010 6212 

Bellús  2010/5330 23/04/2010 6272 

Benagéber 2012/208 21/12/2011 6694 

Benaguasil 2017/7424 08/08/2017 8106 

Benifairó de les Valls  2017/9386 04/10/2017 8173 

Bicorp 2010/445 14/12/2009 6194 

Bocairent 2016/1107 18/01/2016 7725 

Bugarra 2010/10222 20/09/2010 6364 

Caudete de las Fuentes 2012/3349 26/03/2012 6750 

Dos Aguas 2010/4844 06/04/2010 6263 

Faura 2018/639 05/01/2018 8228 

Gandia 2009/14591 07/12/2009 6183 

Gilet 2010/5349 23/04/2010 6272 

La Font de la Figuera 2010/2948 02/03/2010 6233 

La Pobla Llarga 2011/12856 19/12/2011 6690 

L’Eliana 2014/7153 09/07/2014 7336 

Moixent  2010/926 28/12/2009 6203 

Montitxelvo  2009/12898 07/11/2009 6147 

Otos 2010/5868 17/05/2010 6279 

Picassent 2010/10229 13/09/2010 6364 

Quesa 2010/1708 26/01/2010 6212 

Requena 2009/13277 09/11/2009 6153 

Simat de la Valldigna 2011/778 27/12/2010 6449 

Torrent 2014/421 17/12/2013 7197 

Venta del Moro  2010/1702 26/01/2010 6212 

Yátova 2010/7853 25/06/2010 6317 

 
Font: www.agroambient.gva.es/es/web/prevencion-de-incendios/planes-aprobados 

 

http://www.agroambient.gva.es/auto/prevencion-incendios/PL_prevencion/VALENCIA/ALBALAT%20DELS%20TARONGERS.zip
http://www.dogv.gva.es/datos/2007/09/10/pdf/2007_11063.pdf
http://www.agroambient.gva.es/auto/prevencion-incendios/PL_prevencion/VALENCIA/ALFARA%20DE%20LA%20BARONIA.zip
http://www.dogv.gva.es/datos/2011/06/02/pdf/2011_6244.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2008/01/24/pdf/2008_438.pdf
http://www.agroambient.gva.es/auto/prevencion-incendios/PL_prevencion/VALENCIA/ALZIRA.zip
http://www.dogv.gva.es/datos/2010/09/24/pdf/2010_10231.pdf
http://www.agroambient.gva.es/auto/prevencion-incendios/PL_prevencion/VALENCIA/ARAS%20DE%20LOS%20OLMOS.zip
http://www.dogv.gva.es/datos/2012/07/06/pdf/2012_6473.pdf
http://www.agroambient.gva.es/auto/prevencion-incendios/PL_prevencion/VALENCIA/AYORA.zip
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/02/06/pdf/2018_640.pdf
http://www.agroambient.gva.es/auto/prevencion-incendios/PL_prevencion/VALENCIA/BARXETA.zip
http://www.dogv.gva.es/datos/2010/02/23/pdf/2010_1646.pdf
http://www.agroambient.gva.es/auto/prevencion-incendios/PL_prevencion/VALENCIA/BELLUS.zip
http://www.dogv.gva.es/datos/2010/05/21/pdf/2010_5330.pdf
http://www.agroambient.gva.es/auto/prevencion-incendios/PL_prevencion/VALENCIA/BENAG%C3%89BER.zip
http://www.dogv.gva.es/datos/2012/01/18/pdf/2012_208.pdf
http://www.agroambient.gva.es/auto/prevencion-incendios/PL_prevencion/VALENCIA/BENAGUASIL.zip
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/08/16/pdf/2017_7424.pdf
http://www.agroambient.gva.es/auto/prevencion-incendios/PL_prevencion/VALENCIA/BENIFAIR%C3%93%20DE%20LES%20VALLS.7z
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/20/pdf/2017_9386.pdf
http://www.agroambient.gva.es/auto/prevencion-incendios/PL_prevencion/VALENCIA/BICORP.zip
http://www.dogv.gva.es/datos/2010/01/28/pdf/2010_445.pdf
http://www.agroambient.gva.es/auto/prevencion-incendios/PL_prevencion/VALENCIA/BOCAIRENT.zip
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/02/22/pdf/2016_1107.pdf
http://www.agroambient.gva.es/auto/prevencion-incendios/PL_prevencion/VALENCIA/BUGARRA.zip
http://www.dogv.gva.es/datos/2010/09/28/pdf/2010_10222.pdf
http://www.agroambient.gva.es/auto/prevencion-incendios/PL_prevencion/VALENCIA/CAUDETE%20DE%20LAS%20FUENTES.zip
http://www.dogv.gva.es/datos/2012/04/10/pdf/2012_3349.pdf
http://www.agroambient.gva.es/auto/prevencion-incendios/PL_prevencion/VALENCIA/DOS%20AGUAS.zip
http://www.dogv.gva.es/datos/2010/05/10/pdf/2010_4844.pdf
http://www.agroambient.gva.es/auto/prevencion-incendios/PL_prevencion/VALENCIA/FAURA.7z
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/02/06/pdf/2018_639.pdf
http://www.agroambient.gva.es/auto/prevencion-incendios/PL_prevencion/VALENCIA/GANDIA.zip
http://www.dogv.gva.es/datos/2010/01/13/pdf/2009_14591.pdf
http://www.agroambient.gva.es/auto/prevencion-incendios/PL_prevencion/VALENCIA/GILET.zip
http://www.dogv.gva.es/datos/2010/05/21/pdf/2010_5349.pdf
http://www.agroambient.gva.es/auto/prevencion-incendios/PL_prevencion/VALENCIA/LA%20FONT%20DE%20LA%20FIGUERA.zip
http://www.dogv.gva.es/datos/2010/03/25/pdf/2010_2948.pdf
http://www.agroambient.gva.es/auto/prevencion-incendios/PL_prevencion/VALENCIA/POBLA%20LLARGA.zip
http://www.dogv.gva.es/datos/2011/12/23/pdf/2011_12856.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2014/08/11/pdf/2014_7153.pdf
http://www.agroambient.gva.es/auto/prevencion-incendios/PL_prevencion/VALENCIA/MOIXENT.zip
http://www.dogv.gva.es/datos/2010/02/10/pdf/2010_926.pdf
http://www.agroambient.gva.es/auto/prevencion-incendios/PL_prevencion/VALENCIA/MONTICHELVO.zip
http://www.dogv.gva.es/datos/2009/11/18/pdf/2009_12898.pdf
http://www.agroambient.gva.es/auto/prevencion-incendios/PL_prevencion/VALENCIA/OTOS.zip
http://www.dogv.gva.es/datos/2010/06/01/pdf/2010_5868.pdf
http://www.agroambient.gva.es/auto/prevencion-incendios/PL_prevencion/VALENCIA/PICASSENT.zip
http://www.dogv.gva.es/datos/2010/09/28/pdf/2010_10229.pdf
http://www.agroambient.gva.es/auto/prevencion-incendios/PL_prevencion/VALENCIA/QUESA.zip
http://www.dogv.gva.es/datos/2010/02/23/pdf/2010_1708.pdf
http://www.agroambient.gva.es/auto/prevencion-incendios/PL_prevencion/VALENCIA/REQUENA.zip
http://www.dogv.gva.es/datos/2009/11/26/pdf/2009_13277.pdf
http://www.agroambient.gva.es/auto/prevencion-incendios/PL_prevencion/VALENCIA/SIMAT%20DE%20LA%20VALLDIGNA.zip
http://www.dogv.gva.es/datos/2011/01/31/pdf/2011_778.pdf
http://www.agroambient.gva.es/auto/prevencion-incendios/PL_prevencion/VALENCIA/TORRENT.zip
http://www.dogv.gva.es/datos/2014/01/22/pdf/2014_421.pdf
http://www.agroambient.gva.es/auto/prevencion-incendios/PL_prevencion/VALENCIA/VENTA%20DEL%20MORO.zip
http://www.dogv.gva.es/datos/2010/02/23/pdf/2010_1702.pdf
http://www.agroambient.gva.es/auto/prevencion-incendios/PL_prevencion/VALENCIA/YATOVA.zip
http://www.dogv.gva.es/datos/2010/07/23/pdf/2010_7853.pdf

