PROGRAMA D’INCENTIUS 6
DESCRIPCIÓ
Programa d’incentius 6: Realització d’instal·lacions d’energies renovables
tèrmiques en el sector residencial.

POSSIBLES PERSONES BENEFICIÀRIES
 Les persones físiques que no realitzin cap activitat econòmica per la qual
ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
 Entitats o organitzacions públiques o privades, sense ànim de lucre, o
persones jurídiques que no realitzin cap activitat econòmica per la qual
ofereixin béns i/o serveis en el mercat, que acreditin la posada a disposició
de col·lectius vulnerables d’habitatges socials, sense que tal activitat, en
el cas de generar algun rendiment econòmic, es pugui considerar activitat
econòmica als efectes de l’aplicació de la normativa europea d’ajuts d’estat.
 Les persones físiques que realitzin alguna activitat econòmica, per la qual
per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat (autònoms).
 Les comunitats de propietaris, regulades per la Llei 49/1960, de 21 de juliol,
sobre propietat horitzontal.
 Les entitats locals i el sector públic institucional de qualsevol
administració pública a que es refereix l’article 2.2 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, quan es pugui excloure
l’existència d’ajut d’estat. Es considerarà que es pot excloure l’existència d’ajut
d’estat quan aquestes no realitzin cap activitat econòmica per la qual ofereixin
béns i/o serveis en el mercat, estiguin considerades serveis d’interès
econòmic general, o quan les mesures no tinguin impacte sobre el comerç
entre Estats Membres al tenir un impacte purament local. En aquests casos,
només podran rebre ajuts destinats a la realització d’instal·lacions de
generació d’energia tèrmica amb fonts renovables en habitatges que siguin
de propietat pública. Aquesta propietat pública haurà de mantenir-se
inalterada durant, al menys, cinc anys des de la resolució de concessió d’ajut
corresponent.
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR AMB LA SOL·LICITUD
En tots els casos
 Formulari de sol·licitud.
o Que contindrà:
 Dades d’identificació de la persona beneficiària.

Dades tècniques de la instal·lació, d’acord amb el que es requereix
a l’annex II del reial decret 477/2021.
 Declaració d'altres subvencions o ajuts sol·licitats o rebuts per a la
mateixa activitat.
 Declaracions responsables a signar per la persona beneficiària de
l’ajut.
o El formulari estarà disponible a la pàgina web de l’Institut Català
d’Energia quan s’obri el període de sol·licitud.
o Al formulari de sol·licitud s’haurà d’ajuntar la documentació detallada en
aquest document en funció del tipus de persona beneficiària i de la
tipologia de l’actuació.


 Pressupost/os detallat/s de l'actuació.
o Ha d’estar suficientment desglossat i amb data posterior a la publicació
del reial decret 477/2021 en el BOE (es va publicar el 30/06/21).
o Quan l'import de la despesa subvencionable superi els 40.000 euros, la
persona beneficiària haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de
diferents proveïdors, amb caràcter previ a l'adopció del compromís per
realitzar l'obra. L’acreditació de la presentació de les 3 ofertes no caldrà
fer-la en la sol·licitud. S’haurà de fer en la fase de justificació.
o En el cas de persones beneficiàries subjectes a normativa de
contractació pública, el pressupost podrà substituir-se per l’esborrany
dels plecs de licitació corresponents.
o En el cas de disposar més d’un document de pressupost, per exemple
un de la compra de materials i un altre de la mà d’obra, s’hauran d’unir
els diferents documents en un de sol per poder adjuntar-los al formulari.

En tots els casos, en cas de no autoritzar la seva consulta per part de
l’administració
 Còpia del DNI/NIE de la persona beneficiària o del representant de la
persona beneficiària en el cas de persones jurídiques.
 Acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries:
o Certificat (ajut > 10.000 euros) o declaració responsable (ajut ≤ 10.000
euros) d'estar al corrent de les obligacions amb l'Agència Estatal de
l’Administració Tributària (AEAT).
o Certificat (ajut > 10.000 euros) o declaració responsable (ajut ≤ 10.000
euros) d'estar al corrent de les obligacions amb la Tresoreria General de
la Seguretat Social (TGSS).
o Certificat (ajut > 10.000 euros) o declaració responsable (ajut ≤ 10.000
euros) d'estar al corrent de les obligacions amb l'Agència Tributària de
Catalunya (ATC).

Per a persones físiques que no realitzin cap activitat econòmica per la qual
ofereixin béns i/o serveis en el mercat i que optin per ser representades per
un tercer en la tramitació de la subvenció
 Document d’autorització normalitzat de representació del firmant de la
sol·licitud.
o Hi haurà un model disponible a la pàgina web de l’Institut Català
d’Energia (és obligatori utilitzar aquest model).

Per a persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica
 Còpia del NIF.
 Documentació acreditativa de les facultats del representant (poders) de
la persona jurídica o entitat.

Per a persones físiques que realitzin alguna activitat econòmica per la qual
ofereixin béns i/o serveis en el mercat (autònoms)
 Certificat d’alta al cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors de
l’Agència Tributària.
 Declaració de la relació d’ajuts sol·licitats o rebuts en règim de minimis
en els tres últims anys.
o Hi haurà un model disponible a la pàgina web de l’Institut Català
d’Energia (no és obligatori utilitzar aquest model).

Per a les comunitats de propietaris
 Còpia de l'acta de l'acord de la comunitat on es delega la representació
per sol·licitar l'ajut.
o En cas de no disposar d’aquesta documentació en el moment de la
sol·licitud, s'haurà d'aportar en el moment de la justificació.
 Certificat del secretari de la comunitat o còpia de l'/les acta/es on
s'acorda sol·licitar la subvenció prevista en aquesta convocatòria.
o En cas de no disposar de la documentació d'aquest apartat en el moment
de la sol·licitud, s'haurà d'aportar en el moment de la justificació.
o Els dos documents d’aquest apartat s’hauran d’adjuntar al formulari de
sol·licitud en un únic document.

Per als ens locals
 Certificat acreditatiu de l'acord de l'òrgan competent de la corporació pel
qual es decideix sol·licitar la subvenció.
o En cas de no disposar d’aquesta documentació en el moment de la
sol·licitud, s'haurà d'aportar en el moment de la justificació.

En el cas d’instal·lacions de calderes de biomassa, aerotèrmia, geotèrmia i
hidrotèrmia, de potència més gran o igual 5 kW
 Projecte o memòria tècnica de l'actuació a realitzar, segons procedeixi i
d’acord amb el RITE.
o Per a les instal·lacions d’aerotèrmia, geotèrmia i hidrotèrmia s’haurà
d’indicar la potència en calefacció extreta de la fitxa tècnica o
especificacions del fabricant d’acord amb els assajos de la norma UNEEN 14511, és a dir, per a les bombes de calor geotèrmiques es prendrà
el valor de la potència de calefacció B0W35 i per a les bombes de calor
aerotèrmiques el valor de potència de calefacció A7W35. En aquells
casos on la potència en calefacció no es pugui justificar en base a
l’esmentada norma, s’haurà de presentar un informe signat per un/a
tècnic competent o empresa instal·ladora que justifiqui la potència de
calefacció.
En el cas d’aparells de calefacció local o calderes de biomassa de menys
d'1 MW
 Acreditació per part del fabricant de l'equip del compliment dels requisits
d’eficiència energètica estacional i emissions pel combustible que es
vagi a utilitzar, que no podran ser menys exigents que els definits en el
Reglament de Ecodisseny en vigor (segons correspongui, Reglament (UE)
2015/1185 de la Comissió o Reglament (UE) 2015/1189 de la Comissió).

Per a les instal·lacions de biomassa, en el cas que algun dels combustibles
que s'utilitzaran no compleixin amb el requisit de reducció del 80% de
gasos d’efecte hivernacle
 Memòria signada per un/a tècnic competent independent on, per les
condicions previstes pel projecte i d’acord amb la metodologia de
l’annex VI de la Directiva (UE) 2018/2001 es justifiqui que pel combustible
utilitzat la reducció de gasos d’efecte hivernacle és igual o superior
al 80%.

En el cas d’instal·lacions que superin els 100 kW de potència de generació
 Informe, que inclogui:
o Un pla estratègic on s’indiqui l’origen o lloc de fabricació (estatal, europeu
o internacional) dels components de la instal·lació i el seu impacte
mediambiental, incloent l’emmagatzematge, els criteris de qualitat o
durabilitat utilitzats per seleccionar els diferents components, la
interoperabilitat de la instal·lació o el seu potencial per oferir serveis al
sistema, així com l’efecte tractor sobre pimes i autònoms que s’espera
que tingui el projecte. Podrà incloure, a més, estimacions del seu impacte
sobre l’ocupació local i sobre la cadena de valor industrial local, regional
i estatal.
o Justificació del compliment pel projecte del principi de no causar dany
significatiu a ningun dels objectius mediambientals establerts en el
Reglament (UE) 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de
juny de 2020.
o Per a la correcta acreditació del compliment de la valorització del 70%
dels residus de construcció i demolició generats en les obres civils
realitzades, es presentarà una memòria resum on es reculli la quantitat
total de residu generat, classificats per codis LER, i els certificats dels
gestors de destí, on s’indiqui el percentatge de valorització assolit. Els
residus perillosos no valoritzables, com per exemple l’amiant, no es
tindran en compte per a la consecució d’aquest objectiu.
o L’informe amb els tres punts anteriors s’ha d’adjuntar al formulari de
sol·licitud amb un únic document.

En el cas d’instal·lacions de potència igual o inferior als 100 kW i que
incloguin com a cost elegible obra civil o desmantellament
 Acreditació de la valorització del 70% dels residus no perillosos.
o Per a que l’obra civil i el desmantellament puguin ser considerats costos
elegibles, han de complir la condició de que al menys el 70% (en pes)
dels residus de construcció i demolició no perillosos generat (amb
exclusió dels residus amb codi LER 17 05 04), es preparin per a la
reutilització, el reciclatge i la valorització d’altres materials, incloses les
operacions d’ompliment utilitzant residus per a substituir altres materials.

