
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBVENCIONS DE L’INSTITUT CATALÀ D’ENERGIA  
ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

 
 

- Convocatòria 2010 – 
4 d’octubre de 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                             

 

2           

 
 
L’ordre d’ajuts ECF462/2010 per les actuacions d’Estalvi i Eficiència Energètica s’ha publicat el 
4 d’octubre en una sola ordre que inclou línies en règim reglat i línies en règim de competència 
competitiva. El codi de les línies a l’ordre respon en la seva primera lletra a l’àmbit o sector, i en 
la segona al tipus de règim (per exemple PC-1, respon a serveis Públics, Competitiva). 
 
Totes les línies es regeixen per la normativa minimis, però per aquells beneficiaris que es 
veuen afectats per la seva limitació quan a ajut màxim en els darrers 3 anys fiscals, poden 
acollir-se al Règim General d’Exempció (RGE) en aquelles línies que ho permeten. Això no 
suposa en cap cas un ajut major ja que el “cost subvencionable” sobre el que s’aplica el tipus 
RGE és inferior al “cost elegible” sobre el que s’aplica el tipus màxim de minimis. 
 
Per a conèixer en detall l’ajut de cada línia compteu amb la seva fitxa resum en la nostra web. 

 

Línies en règim reglat ECF 462/2010  

 

Codi a 
l’Ordre 

Tecnologies subvencionables 
% Tipus Màxim 
del cost elegible 

% RGE del 
Cost 

subvencionable  

Dotació 
pressupostària 

(€) 

AR-1 
Auditories energètiques en 
explotacions agràries 

75% 
7.500 € 

75% 
10.000 € 

 
205.000 

CR-1 

Auditories energètiques i estudis de 

viabilitat a plantes de cogeneració. 

 

75% 
9.000 € 
11.250 € 

No aplica 

 
305.000 

ER-1 

Auditories energètiques d’edificis, 

d’enllumenat exterior i serveis no 

industrials existents 

75% 
3.500 € 

Enllumenat 
50.000 € 

No aplica 

 
725.000 

ER-2 
Qualificació d’eficiència energètica 
d’edificis de nova construcció i 
rehabilitacions importants 

75% 
9.000 € 

No aplica 

 
 

120.000 

ER-3 

Adquisició i instal·lació de 
tecnologies eficients a l'enllumenat 
interior d'edificis públics i privats 
existents 

22% 
50.000 € 

No aplica 

 
 

850.000 

ER-4 
Millora de l'eficiència energètica de 
les instal·lacions tèrmiques dels 
edificis existents 

22% 
200.000 € 

No aplica 

 
 

2.395.000 

ER-5 
Rehabilitació energètica de 
l'envolupant tèrmica dels edificis 
existents d’ús diferent al d’habitatge 

22% 
200.000 € 

No aplica 

 
 

565.000 

ER-6 
Construcció de nous edificis amb 
alta qualificació d’eficiència 
energètica 

15-50€/m
2
 

200.000 € 
No aplica 

 
1.478.500 

ER-7 
Millora de l’eficiència energètica en 
les instal·lacions d’ascensors 
existents en edificis 

35% 
3.300 € 

No aplica 

 
250.000 
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Codi a 
l’Ordre 

Tecnologies subvencionables 
% Tipus Màxim 
del cost elegible 

% RGE del 
Cost 

subvencionable  

Dotació 
pressupostària 

(€) 

IR-1 
Auditories energètiques a la 
indústria 

75% 
22.500 € 

 
No aplica 

 
 

475.000 

IR-2 
Implantació de la norma EN-16.001 

de sistemes de gestió energètica 
30% 

40.000 € 
No aplica 

 
 

116.500 

PR-1 

Adquisició i instal·lació de 

tecnologies eficients a l’enllumenat 

exterior existent i de façanes 

d’edificis 

40% 
200.000 € 

No aplica 

 
 

5.560.000 

SR-1 

Estudis i elaboració de 

documentació tècnica i legal per a 

l’externalització de la propietat o la 

gestió d’instal·lacions energètiques 

cap a empreses de serveis 

energètics 

75% 
12.000 € 

No aplica 

 
 
 

190.000 

TR-1 
Renovació del parc de vehicles 

tipus turisme 

15% preu de 
mercat 
7.000 € 

35% 
Petita empresa: 

55% 
Mitjana empresa: 

45% 

 
 

1.220.000 

TR-2 
Renovació del parc de vehicles i 

material mòbil industrial 

15% preu de 
mercat 

50.000 € 

35% 
Petita empresa: 

55% 
Mitjana empresa: 

45% 

 
 

300.000 

 

Característiques: El procediment d’adjudicació de les subvencions és segons ordre d’entrada, 
sempre que es compleixin els requisits esmentats a l’ordre. 

Recomanacions: Presentar la documentació dels projectes el més aviat possible. 

Termini presentació sol·licituds: 5 d’octubre a 18 de novembre de 2010, ambdós inclosos. 

Termini de presentació de la justificació:  
 

o En el cas de les línies: AR-1, CR-1, ER-1, ER-2, ER-3, ER-4, ER-7, IR-1, IR-2, PR-1, SR-1, TR-

1 i TR-2  les actuacions s’hauran de realitzar entre l’1 de gener de 2010 i el 9 de setembre 

de 2011, però si van per Règim General d’Exempció des de l’endemà de la data de presentació 

de la  sol·licitud, o de la data de resolució d’atorgament de l’ajut per AR-1. 

o En el cas de les línies ER-5 i ER-6 entre l’1 de gener de 2010 i el 9 de setembre de 2013. 
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Línies en règim de concurrència competitiva ECF 462/2010 

 

Codi a 
l’Ordre 

Tecnologies subvencionables 
% Tipus Màxim 
del cost elegible 

% RGE del 
Cost 

subvencionable  

Dotació 
pressupostària  

(€) 

AC-1 
Inversions en tecnologies de 
millora de l’eficiència energètica 
en explotacions agràries 

40% 
7.500€ 

40% 
Zones desfavorides 

50% 

 
 

510.000 

CC-1 
Cogeneracions al sector no 
industrial 

10% cost projecte 
ó 200.000€ 

45% 
Mitjana empresa 

55% 
Petita empresa 

65% 

 
 

610.000 

CC-2 
MicroCogeneracions fins a 
150kWe  

10% cost projecte 
ó 200.000€  

45% 
Mitjana empresa 

55% 
Petita empresa 

65% 

 
 

755.000 

EC-1 
Millora de l'eficiència energètica 
de l'equipament específic del 
sector terciari 

22% 
300.000 € 

No aplica 

 
 

325.000 

IC-1 
Inversions o renovació en 
tecnologies energèticament 
eficients a la indústria 

Inversió: 22% 
Renovació: 30% 

300.000 €  
 

20% 
Mitjana empresa: 

30%  
Petita empresa: 

40% 

 
 
 

9.850.000 

PC-1 

Millora de l’eficiència energètica 
de les instal·lacions actuals de 
potabilització, proveïment, 
depuració d’aigües residuals i 
dessalinització 

40% 
300.000 € 

35% 
Mitjana empresa: 

45%  
Petita empresa: 

55% 

 
 

230.000 

SC-1 
Inversions o renovació en 
xarxes urbanes de calor i fred 

22% 
200.000 € 

No aplica 
 

 
 

760.000 

TC-1 
Elaboració de plans de mobilitat 
urbana (PMU) energèticament 
eficients 

60% 
180.000 € 

No aplica 

 
 

650.000 

TC-2 

Estudis de viabilitat i actuacions 
pilot en el marc dels plans de 
mobilitat urbà (PMU) i plans de 
desplaçament d’empresa (PDE) 

60% 
180.000 € 

No aplica 

 
 

350.000 

TC-3 
Experiències pilot en plans de 
mobilitat del vehicle elèctric 

40% 
200.000 € 

No aplica 

 
 

400.000 
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Codi a 
l’Ordre 

Tecnologies subvencionables 
% Tipus Màxim 
del cost elegible 

% RGE del 
Cost 

subvencionable  

Dotació 
pressupostària  

(€) 

TC-4 
Estacions de recàrrega elèctrica 
per a vehicles matriculats 

30% de la 
inversió 
60.000 € 

No aplica 

 
 

320.000 

TC-5 
Estacions de recàrrega de 
GNC/GLP per a vehicles 
matriculats 

30% de la 
inversió 
60.000 € 

35% 
Petita empresa: 

55% 
Mitjana empresa: 

45%  
 

 
 
 

300.000 

TC-6 Sistemes de bicicleta pública 
70% 

300.000 € 
No aplica 

 
 

600.000 

TC-7 

Incorporació de tecnologies de 
gestió energètica en flotes de 
transport per carretera, ja siguin 
de viatgers o de mercaderies 

40% 
50.000 € 

No aplica 

 
 

310.000 

 
 

Característiques: En aquest règim tots els projectes presentats dins el termini entren en 
competència. La quantitat atorgada depèn de la puntuació obtinguda en la valoració dels criteris de 
l’annex 1 a l’ordre. Els de menor puntuació reben menys, o no reben per esgotament de dotació. 

Recomanacions: La memòria tècnica presentada ha de reflectir amb la major claredat i qualitat 
possible els punts avaluables que estan descrits en l’Ordre. 

Termini presentació sol·licituds: 5 d’octubre a 18 de novembre de 2010, ambdós inclosos. 

Termini de presentació de la justificació:  
 

o En el cas de les línies: EC-1, TC-2, TC-3, TC-4 i TC-7,  les actuacions s’hauran de realitzar 
entre l’1 de gener de 2010 i el 9 de setembre de 2011, però si van per Règim General 

d’Exempció des de l’endemà de la presentació de la sol·licitud. 
o En el cas de les línies IC-1, PC-1, TC-1 i TC-5 les actuacions hauran de ser realitzades en 

el període comprès entre l’1 de gener de 2010 i el 9 de desembre de 2011, però si van per 
Règim General d’Exempció des de l’endemà de la presentació de la sol·licitud..  

o En el cas de les línies AC-1, CC-1, CC-2, SC-1 i TC-6 les actuacions hauran de ser 
realitzades en el període comprès entre l’1 de gener de 2010 i el 9 de març de 2012, però si 
van per Règim General d’Exempció des de l’endemà de la presentació de la sol·licitud, o de la 
data de resolució d’atorgament de l’ajut per AC-1. 

 

 
 

Contactes a l’ICAEN per informació sobre les línies d’Estalvi i Eficiència Energètica: 

Documents  Administratius Cristina Aiguaviva subvencions@icaen.gencat.cat 

Agricultura Mariona Coll mcoll@icaen.gencat.cat 

Indústria 

Lluís Morer lmorer@icaen.gencat.cat 

Eva Español eespanyol@icaen.gencat.cat 

Albert Salas asalas@icaen.gencat.cat 

mailto:subvencions@icaen.gencat.cat
mailto:mcoll@icaen.gencat.cat
mailto:lmorer@icaen.gencat.cat
mailto:eespanyol@icaen.gencat.cat
mailto:asalas@icaen.gencat.cat
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Edificis  

 

Joaquim Marfà jmarfa@icaen.gencat.cat 

Anna Garriga agarriga@icaen.gencat.cat 

Cristian Paños cpanos@icaen.gencat.cat 

Mobilitat, vehicles  

Assumpta Farran afarran@icaen.gencat.cat 

Jordi Castells jcastells@icaen.gencat.cat 

Antonia Sentias asentias@icaen.gencat.cat  

Serveis Públics Pere Roura proura@icaen.gencat.cat 

 

mailto:jmarfa@icaen.gencat.cat
mailto:agarriga@icaen.gencat.cat
mailto:amata@icaen.gencat.cat
mailto:afarran@icaen.gencat.cat
mailto:jcastells@icaen.gencat.cat
mailto:asentias@icaen.gencat.cat
mailto:proura@icaen.gencat.cat
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ASPECTES DESTACABLES DE LES SUBVENCIONS DE L’ORDRE ECF 462/2010 
 
 

1.- MINIMIS 
 

Les subvencions estan subjectes als ajuts de “minimis”, segons el Reglament 1998/2006 de la 
Comissió, relatiu a l'aplicació dels articles 87 i 88. És a dir: 
 
Per a entitats que realitzen una activitat econòmica: subvenció màxima de 200.000 € per 
empresa en els darrers 3 exercicis fiscals.  
 
En cas d’empreses que operin en el sector del transport per carretera l’ajuda total de minimis 
no pot ser superior a 100.000 € en els darrers 3 exercicis fiscals. 

 
En cas d’empreses dedicades a la producció de productes agrícoles subvenció màxima de 
7.500 euros en els darrers 3 exercicis fiscals 

 
Per la resta de beneficiaris que no realitzin una activitat econòmica el límit per convocatòria és 
de 300.000 € per actuació i 1.000.000 € per beneficiari. 
  
No es subvenciona l’IVA en cap cas. 
 
Els ajuts de minimis no es podran acumular amb cap altre ajuda estatal corresponent a les 
mateixes despeses subvencionables.  
 
 
 

2.- RÈGIM GENERAL D’EXEMPCIÓ  PER LES LÍNIES  
D’ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

 
En la convocatòria del 2010 per aquelles línies que s’ha previst que alguns dels beneficiaris es 
trobin rebassant els màxims imports d’ajut delimitat pel reglament de minimis (AC-1, AR-1, CC-
1, CC-2, IC-1, PC-1, TC-5, TR-1 i TR-2), es dóna la possibilitat de presentar la sol·licitud en el 
Règim General d’Exempció subjectes al Reglament (CE) Nº 1857/2006 per agrícoles i 
800/2008 per a la resta, i amb les següents requisits:  
 
S’haurà de justificar el caràcter incentivador de l’ajut. I en el cas de les explotacions agràries, el 
termini d’execució s’inicia després de la resolució d’atorgament de l’ajut.  
 
Es considerarà cost subvencionable el diferencial d’inversió entre els costos del projecte 
eficient proposat, indicats anteriorment, i els costos de la tecnologia de referència. Excepte per 
les línies AR-1 i AC-1, en que el cost subvencionable és el mateix que l’elegible. 

 
Pels ajuts de les línies TC-5, TR-1 i TR-2 subjectes al Règim General d’Exempció, es 
considerarà cost elegible els costos d’inversió suplementaris necessaris per a aconseguir un 
nivell de protecció del medi ambient superior l’exigit per les normes comunitàries.  
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3.- NOVETATS EN LA TRAMITACIÓ  
 

A la seu de l’ICAEN no s’habilitarà ordinador ni es disposarà de personal que complimenti 
formularis per cap tipus de beneficiari. 
 
En cas de que algun sol·licitant necessiti ajut per descarregar-se o omplir el formulari, poden 
realitzar la consulta a través del 012. 
 

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. 

 

Quan l’import del cost elegible o subvencionable superi els 30.000 € pel que fa a cost 

d’execució 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. 

 

S’haurà d’informar sobre les remuneracions que percep el personal directiu de l'entitat 
subvencionada; entenent per directiu o directiva la persona que exercita funcions executives. 
 
Des del moment que rebi la notificació d’atorgament, el beneficiari disposarà del termini de 15 
dies per tal de renunciar a la subvenció atorgada, en cas de que no li sigui possible dur a terme 
l’execució de l’actuació subvencionada. 
 
La manca de comunicació de renúncia a la subvenció suposa la impossibilitat de reassignar els 
fons a un altre beneficiari. Per això enguany es contempla la possibilitat d’executar sancions, 
com ara: 
 

- multa d'una quantitat igual a l'import de la quantitat no justificada. 
- pèrdua del beneficiari del dret a obtenir subvencions de la Generalitat, de les seves 

entitats autònomes i del seu sector públic durant el període d'un any, i també, durant el 
mateix període, pèrdua del dret d'ésser designats entitats col·laboradores. 

- prohibició, durant el període d'un any per a contractar amb l'Administració de la 
Generalitat les seves entitats autònomes i el sector públic. 

http://www.icaen.net/industria/cercador/cercant/principal/industria/407/proveidors/0
http://www.icaen.net/industria/cercador/cercant/principal/industria/407/proveidors/0

