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1. OBJECTE DE LES BASES 

El present document fixa les bases per a la concessió d’una subvenció per part del Consorci de 

la Ribera a un ajuntament per a la rehabilitació energètica d’un centre educatiu públic del seu 

terme municipal. 

En primer lloc es portarà a terme un procés de selecció entre els ajuntaments a partir de la 

proposta presentada pels mateixos. A continuació, el Consorci de la Ribera contractarà els 

serveis necessaris per a l’execució dels treballs de millora de la sostenibilitat energètica d’un 

centre educatiu. Aquesta millora es basarà amb la implantació d’energies renovables i/o amb 

la millora de l’eficiència energètica dels edificis i instalꞏlacions. 

Les propostes presentades pels ajuntaments s’hauran d’adreçar a les components dels edificis 

amb major consum d’energia i/o major quantitat d’emissions de CO2, assegurant al mateix temps 

que les intervencions subvencionades són replicables i amb una relació raonable entre 

l’efectivitat i el seu cost. També es tindrà en compte la vessant pedagògica de les intervencions 

proposades envers la comunitat educativa. 

El centre educatiu, proposat per l’ajuntament, a rehabilitar podrà ser un centre d’educació 

infantil i primària (CEIP) o qualsevol centre educatiu públic, on siga l’ajuntament qui 

s’encarregue del pagament del subministrament d’energia. 

Podrà solꞏlicitar-ho qualsevol ajuntament sempre que la realització de les intervencions al 

centre educatiu signifiquen una millora de la producció d’energia renovable i/o una reducció 

del consum d’energia i, per tant, una reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle al 

territori que comprèn els pobles de la Mancomunitat de la Ribera Alta de Xúquer i la 

Mancomunitat de la Ribera Baixa. 

 

2. EL PROJECTE ESMES 

L’objectiu del projecte ESMES, acrònim de Energy Smart Mediterranean Schools Network, és 

l’optimització del consum de l’energia dels centres educatius. Aquest projecte està cofinançat per 

la Unió Europea mitjançant el programa ENI CBC Mediterranean Sea Basin 2014-2020, amb un 

pressupost total de 3,333,332.37 €, del qual el programa contribueix amb 2,999,999.13 (90%) i, 

per tant, amb un co-finançament de 333,333.24 € (10%).  

La subvenció a concedir s’emmarca en les activitats previstes del projecte europeu ESMES amb 

el número de referencia de contracte A_B.4.3_0123. 
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Més informació del projecte http://www.enicbcmed.eu/projects/esmes 

 

3. OBJECTIU DE LA CONVOCATÒRIA 

La present convocatòria és un procés de selecció d’un ajuntament per a la rehabilitació 

energètica d’un centre d’educació infantil i primària (CEIP) o qualsevol centre educatiu públic, on 

siga l’ajuntament qui s’encarregue del pagament del subministrament d’energia. 

L’objectiu final és la rehabilitació energètica d’un centre educatiu públic mitjançant la 

instalꞏlació d’energies renovables i la implantació de mesures d’eficiència energètica. 

El beneficiari serà un ajuntament que haurà de presentar una proposta de rehabilitació d’un 

centre escolar del seu àmbit territorial, basada amb una diagnosi o auditoria energètica. 

Les accions subvencionables de millora de la sostenibilitat de la present subvenció 

s’implantaran a un centre educatiu, que haurà de ser un centre públic, que estiga sotmès 

d’aquesta forma a tot allò indicat a l’article 66 i 67 del DECRET 253/2019, de 29 de novembre, 

del Consell de la Generalitat Valenciana, de regulació de l’organització i el funcionament dels 

centres públics que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil o d’Educació Primària. 

És requisit indispensable per presentar-se a la convocatòria, que l’impacte de les mesures 

de sostenibilitat energètica proposades per al centre escolar deriven amb una increment 

d’energia renovable i/o una reducció del consum d’energia a l’àmbit territorial de la 

comarca valenciana de la Ribera Alta o la Ribera Baixa del Xúquer. 

Els principis clau d’aquesta convocatòria són: 

 Transparència en la publicitat de la subvenció; 

 Igualtat de tracte. Tots el potencials beneficiaris de la subvenció es tractaran de la 

mateixa manera, amb les mateixes oportunitats; 

 Cofinançament. Les despeses estan compartides entre el programa ENI CBC MED, el 

projecte ESMES i el beneficiari de la subvenció; 

 Acumulació subvencions. Un mateix beneficiari no podrà gaudir de més d’una subvenció 

per projecte; 

 Retroactivitat. Aquesta subvenció no podrà ser utilitzada per finançar accions que ja han 

començat. 
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4. PROGRAMA DE TREBALL DE LA SUBVENCIÓ 

Per a la selecció del centre educatiu s’encetarà un procés basat amb criteris tècnics i econòmics 

d’avaluació de les propostes d’intervenció que constituiran la base de dita selecció. 

El Consorci de la Ribera s’encarregarà d’executar les inversions. L’ajuntament seleccionat haurà 

de solꞏlicitar els permisos necessaris per la realització de les obres i instalꞏlacions. 

A continuació es mostra el cronograma inicial de forma resumida, de les principals tasques a 

executar en el marc de l’acció de rehabilitació del centre educatiu: 

  
Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

Mes 
9 

Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Selecció de l’ajuntament. 

Presentació del pla de 

rehabilitació del centre educatiu 
                 

                 

Formalització de  l’acord entre el 
Consorci  de  la  Ribera  i 
l’ajuntament 

                                   

Rehabilitació del centre 
                                   

Monitorització  del  consum 
d’energia del centre educatiu.                          Fins abril de 2023  

 

5. ACCIONS ELEGIBLES. REQUISITS I CRITERIS DE SELECCIÓ 

Els ajuntaments caldrà que presenten un pla o proposta d’intervenció per un centre educatiu 

públic concret. La proposta d’intervenció haurà d’estar basada amb una diagnosi i/o auditoria 

prèvia del mateix centre educatiu. 

Cada ajuntament només podrà presentar una proposta o pla d’intervenció. Cada proposta o pla 

d’intervenció constarà d’una o més d’una accions. 

La proposta d’intervenció estarà enfocada a la rehabilitació energètica del centre educatiu 

incloent-hi accions de millora de l’eficiència energètica i d’instalꞏlació d’energies renovables, que 

comporten una millora de la sostenibilitat energètica del centre educatiu. 

Només podran presentar-se els ajuntaments que, com a resultat de les accions executades a 

centres educatius del seu terme municipal, condueixen a un increment de la producció d’energia 

renovables i/o a un estalvi del consum d’energia a les comarques valencianes de la Ribera Alta 

de Xúquer o de la Ribera Baixa. 
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Serà requisit indispensable per participar-hi la presentació de la documentació requerida a les 

presents bases. 

Els criteris d’avaluació de les propostes d’intervenció es mostren i expliquen a continuació: 

 Criteri Puntuació màxima Mitjans de justificació 
1 Idoneïtat de les 

actuacions de 
sostenibilitat 
energètica 
proposades 
amb els 
objectius del 
projecte 
ESMES. 
 

Es valorarà l’alineació de les 
propostes amb els objectius del 
projecte. Així mateix es tindrà en 
compte la possible innovació, tan 
des del punt de vista tècnic com 
procedimental. A més, 
s’avaluarà l’adequació de 
l’import solꞏlicitat amb les 
actuacions proposades. A més 
es prioritzarà els plans d’actuació 
per import igual o superior a 
60000€. Per últim, es valorarà la 
qualitat de la documentació 
presentada. Màxim 50 punts. 
 

Aportació d’una auditoria o diagnosi 
del centre escolar, incloguem-t’hi un 
pla d’actuacions on s’identifiquen i 
es valoren econòmicament les 
mesures proposades. Descripció de 
les actuacions proposades. 
Plantilla: Model IIb. 

2 Major cobertura 
del consum 
d’electricitat. 

Rati més alt entre l’energia solar 
fotovoltaica produïda (kWh/any) i 
el consum d’electricitat anual del 
centre (kWh/any).  
En el cas d’una instalꞏlació 
compartida amb altres edificis 
municipals, caldrà aportar també 
el consum d’electricitat dels 
CUPS associats. Màxim 20 
punts. 
 

Descripció de la planta d’energia 
solar fotovoltaica proposada inclòs, 
bé al pla d’acció o a través d’altres 
estudis o mitjans. Estimació del rati 
mitjançant el càlcul justificatiu de la 
producció de la planta d’energia 
solar fotovoltaica i el consum 
d’electricitat del centre educatiu 
durant un any complet 
(preferiblement, any 2019). Plantilla: 
Model IIb. 
 

3 Major reducció 
del consum 
d’energia del 
CEIP. 

Major estalvi d’energia induït al 
centre educatiu amb les accions 
d’eficiència energètica 
proposades. Màxim 10 punts. 
 

Reducció de les emissions de CO2 
estimades, calculades en forma de 
rati (kWh/any estalviats o 
substituïts)/(kWh/any totals). 
Plantilla: Model IIb. 
 

4 Permisos i 
autoritzacions 
per intervindré 
al centre 
educatiu 

Es valorarà positivament que 
l’ajuntament dispose dels 
permisos i/o autoritzacions 
necessàries per portar a terme 
les accions d’energia sostenible 
proposades. Màxim 10 punts. 
 

Aportació dels permisos i/o 
autoritzacions atorgats. 
En el cas que no siguen necessaris, 
una declaració responsable indicant 
aquest fet. Plantilla: Model I. 

5 Adhesió al 
Pacte de les 
Alcaldies pel 
Clima i 
l’Energia. 

Es valorarà que l’ajuntament 
haja formalitzat l’adhesió al 
Pacte de les Alcaldies. Màxim 10 
punts. 
 

Mitjançant l’arxiu Model I. 
Declaració responsable. 

 

La puntuació màxima a obtenir és de 100 punts. 
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Només es consideraran elegibles les intervencions que en el moment de la solꞏlicitud de la 

subvenció no estiguen ni executades. 

 

6. VALORACIÓ I SELECCIÓ DE PROPOSTES 

Les propostes d’intervenció presentades pels ajuntaments es valoraran en funció dels criteris 

mencionats al punt anterior i s’ordenaran de major a menor puntuació. 

Amb la finalitat d’assegurar la màxima transparència i igualtat de tractament es preveu la 

constitució d’un comitè tècnic d’avaluació que s’encarregarà de valorar les propostes tècniques 

presentades pels ajuntaments. Els membres del comitè gaudiran d’una demostrada competència 

en temes legals i relacionats amb la gestió energètica. 

El comitè tècnic d’avaluació estarà format per personal del Consorci de la Ribera, per 

representants de ICU (Istituto per la Cooperazione Universitaria Onlus) i/o per altres entitats 

membres del projecte ESMES. 

 

7. PRESSUPOST DISPONIBLE I APORTACIÓ ECONÒMICA 

L’import total de la subvenció és de 60,000€ (IVA inclòs) haurà de ser assumida pels propis 

ajuntaments. 

L’ajuntament seleccionat per rebre la subvenció hauran de contribuir al cofinançament del 

projecte amb una aportació de 13,592.44 €. L’aportació econòmica per part de l’ajuntament es 

liquidarà a la signatura del conveni amb el Consorci de la Ribera. 

 

8. COSTOS ELEGIBLES 

Es consideraran despeses elegibles totes aquelles necessàries i imprescindibles per a l’execució 

de les actuacions aprovades. De forma general es consideren elegibles la següent tipologia de 

despeses: 

 Equipaments i subministraments dirigits a la realització d’accions d’estalvi d’energia i la 

instalꞏlació d’energies renovables; 

 Infraestructures que s’utilitzen per millorar el rati d’eficiència energètica dels edificis 

escolars; 
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 Serveis d’assistència tècnica relacionats amb el disseny, estudi o preparació dels treballs 

i/o qualsevol treball tècnic de suport per a la gestió dels treballs; 

 No seran elegibles les despeses de personal generades a l’ajuntament per la implantació 

i/o gestió de les intervencions. 

Com a regla general totes les despeses justificades caldrà que respecten la normativa del 

programa ENI CBC MED. 

Pel que fa al règim de minimis (CE/1407/2013), al ser el beneficiari una entitat pública, aquesta 

no està subjecte a aquesta normativa i, per tant, no caldrà presentar cap tipus de declaració 

sobre aquesta qüestió. 

 

9. CLÀUSULES ÈTIQUES I CODI DE CONDUCTA 

L’ajuntament solꞏlicitant haurà de respectar el codi de conducta i les clàusules ètiques disposades 

al programa ENI CBC MED, tal com es mostren a continuació: 

a) Absència de conflicte d’interessos. El solꞏlicitant no ha d’estar afectat per cap conflicte 

d’interès amb la resta d’ajuntaments o participants a la present subvenció. 

b) Respecte als drets humans, així com a la legislació mediambiental i laboral. 

c) Anticorrupció i prevenció del suborn. El solꞏlicitant haurà d’acomplir amb la normativa de 

prevenció del suborn i de la corrupció. El Consorci de la Ribera i el Programa ENI CBC 

MED es reserven el dret de suspendre o cancelꞏlar aquesta subvenció en el cas que 

s’observe cap pràctica d’aquest tipus durant qualsevol de les fases. 

d) Incompliment de les obligacions, irregularitats o frau. En el cas que s’observe qualsevol 

tipus d’irregularitats, incompliments de les obligacions o frau durant qualsevol fase de la 

present subvenció, el Consorci de la Ribera i/o el Programa ENI CBC MED es reserven 

el dret de suspendre o cancelꞏlar aquest procediment de subvenció. 

 

10. CONVENI SOBRE LA SUBVENCIÓ 

El Consorci de la Ribera i l’ajuntament seleccionat signaran un conveni de colꞏlaboració on es 

regulen els compromisos de les dos institucions, per a dur a terme aquesta actuació. 
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11. MONITORITZACIÓ I VISIBILITAT DEL FINANÇAMENT EUROPEU 

El Consorci de la Ribera i l’ajuntament seleccionat asseguraran una adequada monitorització de 

les activitats, així com la consecució dels objectius del projecte i programa. Les accions de 

monitorització podran incloure visites del Consorci de la Ribera a les instalꞏlacions i participació 

a esdeveniments de qualsevol tipus en el marc del projecte. L’ajuntament seleccionat caldrà que 

facilite la informació i documentació necessària per aquesta finalitat. 

L’ajuntament beneficiari caldrà que emplene els documents tècnics i financers relatius a les 

intervencions quan el Consorci de la Ribera ho requerisca. En tot cas, qualsevol acció 

relacionada amb el projecte haurà d’acomplir escrupolosament amb el marc normatiu nacional i 

el del programa ENI CBC MED. 

Les accions de rehabilitació del centre educatiu hauran d’acomplir amb els objectius i prioritats, 

així com garantir la visibilitat del finançament amb fons europeus de les intervencions (vore el 

document ‘Communication and Visibility Requirements for EU External Actions’ 

(http://www.enicbcmed.eu/sites/default/files/Project%20implementation%20manual/April%2

02021/10.%20Communication%20and%20visibility_updated_April%202021.pdf). 

 

12. PRESENTACIÓ DE PROPOSTES I ADJUDICACIÓ 

Per presentar la seua candidatura, l’ajuntament aportarà la següent documentació: 

1. Solꞏlicitud de participació al projecte ESMES i declaració responsable (segons arxiu 

MODEL I); 

2. Document d’auditoria i/o diagnosi energètica del centre educatiu proposat per 

l’ajuntament, signada per un tècnic competent. Aquest document haurà d’incloure, com 

a mínim, la següent informació: 

a. Identificació i dades generals del centre educatiu; 

b. Descripció dels edificis i les instalꞏlacions que constitueixen el centre; 

c. Anàlisi dels consums d’energia del centre educatiu; 

d. Proposta de mesures de millora del centre i/o pla d’acció. Valoració de l’estalvi 

d’energia i/o la producció d’energia renovable i l’impacte a les emissions de CO2. 

Inversió econòmica de les accions proposades al referit pla; 

3. Intervencions proposades per ser subvencionades al projecte ESMES. Segons l’arxiu 

anomenat MODEL IIa. Les intervencions proposades caldrà que estiguen incloses al pla 
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d’acció del document d’auditoria/diagnosi, malgrat que poden presentar modificacions en 

l’abast del projecte com a conseqüència del pressupost disponible. 

4. Memòria de les actuacions proposades, segons l’arxiu MODEL IIb. 

5. Recull dels permisos i/o autoritzacions necessaris per portar a terme les intervencions 

proposades. si són preceptius. En el cas que els permisos estiguen en fase de tramitació, 

s’aportarà el document de solꞏlicitud realitzada a la Generalitat Valenciana. Si no es 

requereix de dits permisos, l’ajuntament haurà d’aportar una declaració responsable 

indicant aquest fet. 

 

Les propostes es presentaran a través de la seu electrònica del Consorci de la Ribera o de la 

Mancomunitat de la Ribera Alta o la Mancomunitat de la Ribera Baixa. També es podrà presentar 

aquesta documentació a la seu del Consorci a Alzira o Algemesí. 

Cada ajuntament només podrà proposar un centre educatiu públic candidat. 

A continuació es mostren les fases per l’adjudicació de la subvenció: 

Fase Data màxima 
Presentació de les propostes d’intervenció 4 setmanes des de la publicació de la 

convocatòria de subvenció. 
Anàlisi i proposta d’adjudicació de les subvencions. 
Requeriment d’aclariments 

30 dies des de la finalització de la 
presentació d’ofertes. 

Adjudicació definitiva de les subvencions Maig 2022. 
 

 

13. PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIÓ 

La publicació de la convocatòria de subvenció es realitzarà a través de la web del Consorci de la 

Ribera https://consorcidelaribera.com/. 

A més, es farà publicitat a través tots els mitjans disponibles al Consorci de la Ribera. 

 

14. MÉS INFORMACIÓ 

Per qualsevol dubte o aclariment pot contactar a través del correu electrònic 

pmadramany@consorcidelaribera.com o bé a través del telèfon 679769310. 

 


