FITXA RESUM ORDRE 2010
ER-2) QUALIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D’EDIFICIS DE NOVA CONSTRUCCIÓ I
REHABILITACIONS IMPORTANTS

1. Beneficiaris i dotació pressupostària:
Empreses privades

40.000€

Famílies

5.000€

Fundacions

5.000€

Altres institucions sense finalitat de lucre i
altres ens corporatius

10.000€

Corporacions locals

30.000€

Altres ens dependents de corporacions locals

30.000€

2. Requisits tècnics:
Es subvencionen els costos de l’enginyeria requerida per qualificar energèticament
l’edifici amb una qualificació A o B.
Caldrà afegir un estudi que inclogui un anàlisi detallat de l’estalvi energètic associat a
les mesures o tecnologies que s’hi proposen, els estalvis econòmics associats a
l’estalvi, el pressupost de les possibles actuacions i el període de retorn de la inversió
relacionat amb l’estalvi energètic obtingut.
3. Quantia de l’ajuda
La quantia màxima d’ajut serà del 75% del cost de l’estudi, amb uns màxims absoluts
en funció de la superfície construïda declarada en el projecte executiu.
-

Per a edificis amb superfície inferior o igual a 300 m2: fins a 1.000 euros.
Per a edificis amb superfície superior als 300 m2 i inferior o igual als 3.000 m2:
fins a 3.000 euros.
Per a edificis amb superfície superior als 3.000 m2: fins a 9.000 euros.

En qualsevol cas, la quantitat màxima acumulable per sol·licitant no superarà els
60.000 euros.
4.

Cost elegible

El cost de l’enginyeria per a l’obtenció de la qualificació energètica A o B.
5.

Documentació tècnica a adjuntar:

Oferta de l’empresa qualificadora amb el contingut, l’abast i els mitjans a utilitzar per
fer la qualificació.
Acreditació de l’experiència de l’enginyeria contractada per realitzar la qualificació.
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6. Termini d’execució
Les actuacions relacionades a aquesta línia de subvenció hauran d’haver estat
realitzades en el període comprès entre l’1 de gener del 2010 i el 9 de setembre del
2011.
7.

Justificació

Quan l’import del cost elegible o subvencionable superi els 30.000 € pel que fa a cost
d’execució d’obra o de 12.000 € pel que fa a bens d’equip o prestació de serveis per
empreses de consultoria o assistència tècnica, el beneficiari ha de demanar com a
mínim 3 ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació, excepte
en el cas de que l’objecte d’ajut no tingui en el mercat suficient nombre d’entitats que
el subministrin o prestin, o excepte quan la despesa hagi estat feta abans de la data de
petició d’ajut.
L’elecció de les ofertes presentades, que haurà d’aportar-se en la justificació, es
realitzarà conforme els criteris d’eficiència i economia, i s’haurà de justificar
expressament a una memòria l’elecció quan no recaigui a la proposta econòmica més
avantatjosa.
Us recordem que en l’ordre s’obliga al beneficiari a fer publicitat de l’origen dels fons
d’ajut mitjançant un plafó. En la web icaen.net trobareu els logos que ha d’incloure el
cartell de la instal·lació (ICAEN, “Ahorro energia” i IDAE).
Còpia de l'estudi realitzat en format digital, pdf preferentment.
Còpia del certificat d’eficiència energètica de l’edifici en fase de projecte amb la
qualificació energètica A o B

Per a qualsevol dubte en la descàrrega del programari dels formularis, si us plau
adreceu-vos al 012, si el problema el teniu en la complementació dels formularis amb
dades tècniques us recomanem que contacteu a l’instal·lador o proveïdor per a que us
ajudi, i en tot cas us adrecem al:
directori de l'ICAEN (http://www.icaen.net/industria/cercador/cercant/principal/industria/407/proveidors/0)
per a trobar qualsevol proveïdor de tecnologia o servei, i també per a trobar una
empresa a qui contractar el servei de tramitar l’ajut, si s’escau.
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