
PLA DE SUPORT PER A CONSELLS COMARCALS I AJUNTAMENT DE 

LLEIDA PER FER FRONT A LES DESPESES DE REDACCIÓ DE 

PROJECTES D’INVERSIÓ QUE IDENTIFIQUIN, VALORIN I 

PLANIFIQUIN EL DESENVOLUPAMENT D’INVERSIONS 

SUSCEPTIBLES DE CONTRIBUIR A LA TRANSFORMACIÓ 

ECONÒMICA DE LES TERRES DE LLEIDA, PIRINEU I ARAN I 

ACCEDIR A CONVOCATÒRIES DEL NGEU PER ADMINISTRACIONS 

LOCALS

13 de gener de 2021



22 de novembre 2021
Enviament d’infografia 
informativa als Consells 

Comarcals i Ajuntament 
de Lleida

15 de desembre de 2021
Tanca el termini per 
acceptar l’ajut.

29 de novembre de 2021
Es publica el Pla al BOP i es 
comunica via correu electrònic 

a tots els Consells i Ajuntament 
de Lleida la data límit del 15 de 
desembre

24 de setembre de 2021
Presentació del Pla i 
dels seus objectius als 

gerents dels Consells 
Comarcals 

31 de març de 2022
Data límit per 
finalització l’actuació

29 i 30 de juliol de 2021
Presentació del Pla i dels seus 
objectius als presidents dels 
Consells Comarcals 

31 de maig de 2022
Data límit de justificació

Calendari



Foment dels sistemes de recollida selectiva i la millora dels actuals.

Desenvolupament comarcal de xarxes de calor municipals amb biomassa de proximitat.

Implantació d’infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics a nivell comarcal.

Desenvolupament comarcal del potencial de generació solar fotovoltaica per autoconsum i/o

consum compartit en cobertes d’edificis d’equipaments públics i en altres espais de titularitat

pública qualificats de sistemes urbanístics on s’hi admeti la implantació de plaques solars.

Desenvolupament d’habitatge de lloguer social a nivell comarcal.

Millora de les xarxes d’aigua potable i sanejament municipals.

Altres a justificar.

!

!

Àmbits temàtics per a la redacció de projectes d’inversió



Honoraris tècnics, ja siguin de tècnics propis o

externs per a la redacció de projectes objecte d’aquest

pla.

Es podran incloure les despeses executades a partir de

l’1 de gener de 2021.

Les subvencions concedides són compatibles amb

l’obtenció d’ajuts per a la mateixa finalitat, sense que en

cap cas la subvenció atorgada, per si sola o

conjuntament amb altres ajuts o subvencions públiques

o privades, podrà ser superior al cost total de l’actuació.

!

En cas de destinar l’ajut d’aquest pla a la  

redacció d’un projecte d’inversió en algun  

àmbit no inclòs en la proposta, se  sol·licitarà 

la justificació de la selecció  d’aquest en relació 

a la seva contribució a  algun dels àmbits 

prioritaris de  desenvolupament del Projecte 

Estratègic  de Transformació Econòmica i a

algun dels components del PRTR.

Despeses subvencionables

Compatibilitat d’ajuts



Identificació clara de l’àmbit temàtic d’abast comarcal, o local en el cas de

l’Ajuntament de Lleida, seleccionat per a la redacció de projectes d’inversió.

Diagnosi comarcal, o local en el cas de l’Ajuntament de Lleida, que

justifica l’àmbit temàtic seleccionat.

Contribució de l’àmbit d’inversió seleccionat a algun dels àmbits

prioritaris del Projecte Estratègic per la Transformació Econòmica de les Terres

de Lleida, Pirineu i Aran i a algun dels Components del Pla de Recuperació,

Transformació i Resiliència (PRTR). Només en el cas que l’àmbit d’inversió

seleccionat sigui “altres a justificar”.

Objectius i resultats esperats de les inversions.

Definició de criteris emprats per a la selecció de les inversions.

Descripció de les inversions.

Pressupost desglossat de les inversions previstes.

Pla de treball i calendari d’execució previst.

Termini per finalitzar

l’actuació

31/03/22

Termini per justificar

l’actuació

31/05/22

31/03/22

31/05/22

Contingut mínim dels projectes:



Un certificat del/de la secretari/a-interventor/a, amb el vist i plau del President/a on

s’acrediti:

- Que l’import de la subvenció s’ha destinat a finançar les despeses derivades de la

finalitat especificada en el present Pla.

- La percepció o no d’altres ajuts amb la mateixa finalitat

Una relació detallada de les factures o documents equivalents corresponents a les

despeses subvencionables executades.

Relació detallada dels costos salarials del personal propi imputats a l’execució de

l’actuació, si s’escau.

Certificat de l’expedient administratiu de contractació, d’acord amb el model facilitat pel

Patronat de Promoció Econòmica.

Una còpia del/s projecte/es redactat/s. En cas que l’àmbit d’un projecte no estigui

contemplat en la llista d’àmbits proposats, caldrà aportar la justificació.

31/05/22

L’entitat hauria de finalitzar l’actuació a 31 de març de 2022, i haurà de

justificar, com a data límit el dia 31 de maig de 2022, el Pla mitjançant la

presentació d’un document electrònic de compte justificatiu segons model

facilitat pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, on

figurarà la següent informació:

Terminis i justificació:



Àmbits temàtics seleccionats d’entre els proposats

Garrigues

Jussa

Segarra

Solsones

Aran

Pla d'Urgell

Urgell

Segria

Alt Urgell

Cerdanya

Xarxes aigua 

i 

clavegueram

Altres
Recollida 

selectiva

Xarxes de 

calor

Infraest. de 

recàrrega

Solar 

cobertes
Habitatge



Àmbit temàtic Bases Convocatòria

Foment dels sistemes de recollida 
selectiva i millora dels actuals

Ajuts NGEU EU per millorar les 
infraestructures de gestió dels 
residus municipals a Catalunya

Pendent

Xarxes de calor municipals amb 
biomassa de proximitat

Mesura 3 Programa DUS5000 

Generació solar fotovoltaica per 
autoconsum i/o consum compartit

Mesura 2 Programa DUS5000 

Ajuts a l’autoconsum i emmagatzematge renovable

Ajuts Next Generation EU per a 
Projectes pilot singulars de 
Comunitats Energètiques

Primera convocatòria

Segona convocatòria

Bases i convocatòries NGEU publicades fins a la 

data vinculades a algun dels àmbits temàtics. 
Data 17/01/2022

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=918087
https://www.transformacioeconomica.cat/dus5000/
https://www.transformacioeconomica.cat/dus5000/
http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/energias-renovables/ajuts-del-programa-dincentius-lligats-a-lautoconsum-i-emmagatzament-amb-fonts-denergia-renovable-i-implantacio-de-sistemes-termics-renovables.-/
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/24/pdfs/BOE-A-2021-21343.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2022-924
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2022-923

