
ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL

INSTITUT CATALÀ D'ENERGIA

RESOLUCIÓ ACC/2205/2021, de 8 de juliol, per la qual es modifica la Resolució EMC/3126/2020, de 30 de
novembre, per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2020 per a la concessió de subvencions al
Programa d'ajuts per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (PREE) (ref. BDNS
536557).

El Reial decret 737/2020, de 4 d'agost, regula el Programa d'ajuts per a actuacions de rehabilitació energètica
en edificis existents i la concessió directa dels ajuts d'aquest programa a les comunitats autònomes i a les
ciutats de Ceuta i Melilla (BOE núm. 212, de 6.8.2020).

La Resolució EMC/3126/2020, de 30 de novembre, fa pública la convocatòria de l'any 2020 per a la concessió
de subvencions al Programa d'ajuts per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (PREE)
(ref. BDNS 536557).

Tant l'esmentat Reial decret 737/2020, de 4 d'agost, com la Resolució EMC/3126/2020, de 30 de novembre,
conclouen la seva vigència el 31 de juliol de 2021.

En data 12 de maig de 2021, en la reunió de la conferència sectorial d'energia celebrada telemàticament entre
les diferents comunitats autònomes de l'Estat, l'Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) i
el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO), es va informar de la proposta de
modificació del Reial decret 737/2020, de 4 d'agost, que regula el Programa d'ajuts per a actuacions de
rehabilitació energètica en edificis existents i la concessió directa dels ajuts d'aquest Programa a les
comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla (BOE núm. 212, de 6.8.2020).

La modificació que es va proposar en el si d'aquesta conferència era allargar la vigència temporal de les bases
reguladores i permetre així que les diferents comunitats autònomes, que són els organismes gestors de les
convocatòries, puguin exhaurir el pressupost disponible. En el cas concret del programa PREE, les bases
reguladores determinen que la vigència és fins al 31 de juliol de 2021, i, en conseqüència, així va quedar
recollit en la Resolució de la convocatòria EMC/3126/2020, de 30 de novembre, publicada al DOGC.

Vist que durant el mes de juny encara no s'ha publicat la modificació de les bases reguladores del Reial decret
737/2020, de 4 d'agost, i vist que els terminis per a la publicació de l'ampliació esmentada són ajustats, a fi
de garantir l'eficàcia de la convocatòria i sumar un major nombre de beneficiaris, s'estima convenient avançar
el tràmit i modificar l'article 8 de la convocatòria.

Així mateix, aquesta Resolució de modificació afegeix la Generalitat de Catalunya en la relació de persones
beneficiàries que ja existia anteriorment, i s'integra el pressupost de què ja disposava a aquesta convocatòria
perquè quedi també integrat al règim d'atorgament de concurrència competitiva.

Atès el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002), i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), i el Reglament que la desenvolupa,
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (BOE núm. 176, de 25.7.2006).

Atès el Decret 146/2020, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2020, mentre no entrin en vigor els de l'any 2021
(DOGC núm. 8297, de 17.12.2020),

Resolc:

Article 1. S'afegeix un apartat 2.4 amb la redacció següent:

“2.4 D'acord amb l'article 5.2 del Reial decret 737/2020, de 4 d'agost, la Generalitat de Catalunya podrà dur a
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terme inversions directes en una o diverses de les tipologies d'actuació previstes a l'annex IV del Reial decret
esmentat i en els termes i condicions que s'hi estableixen.”

Article 2. Modificar l'article 3, que queda redactat de la manera següent:

“1. L'import màxim destinat a la concessió de les subvencions que preveu aquesta Resolució és de
47.855.000,00 euros del pressupost de l'Institut Català d'Energia (ICAEN) per a l'any 2020 i posteriors.

D'aquest import, 4.000.000,00 d'euros seran per a actuacions de la Generalitat de Catalunya per a inversions
directes en qualsevol de les tipologies d'actuació.

2. Es podran incorporar a l'import destinat a la concessió de les subvencions, si s'escau, els romanents
corresponents al pressupost que no s'haguessin pogut destinar al finançament d'inversions directes incloses al
programa PREE segons l'article 5.2 del Reial decret 737/2020.

3. Aquesta convocatòria es finança a càrrec de les partides dels articles 70 al 78, exclosos els conceptes 700,
762, 763 i 785, del pressupost de l'Institut Català d'Energia de l'any 2020 i posteriors.

4. D'acord amb l'article 13.4 del Reial decret 737/2020, a cada una de les activitats subvencionables es
destinaran els imports següents:

Opció A, un total de 33.855.000,00 euros per a qualsevol dels usos descrits a l'article 13.3 i qualsevol actuació
de les indicades a l'article 13.6 del Reial decret 737/2020.

Opció B, un total de 10.000.000,00 d'euros per a actuacions sobre un o diversos habitatges o locals d'un
mateix edifici, considerades individualment o sobre parts d'un edifici, per a qualsevol dels usos definits a
l'article 13.3 i per a qualsevol actuació de les indicades a l'article 13.6 del Reial decret 737/2020.

Els 4.000.000,00 d'euros addicionals i reservats a inversions directes de la Generalitat de Catalunya es podran
utilitzar indistintament en totes les tipologies i opcions previstes en el Reial decret 737/2020, segons la
naturalesa del projecte de rehabilitació.

5. A la finalització de la vigència de la convocatòria, si alguna de les partides destinades a una de les opcions
no s'hagués esgotat i una altra tingués llista d'espera, es podrà reassignar el pressupost entre tipus d'opcions i
tipus d'actuacions.”

Article 3. Modificar l'apartat 1 de l'article 8, que queda redactat de la manera següent:

“1. El termini de presentació de les sol·licituds per a totes les actuacions indicades a l'article 6 d'aquesta
convocatòria comença l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC, a les 9 hores, i finalitza quan
s'esgoti el pressupost disponible per a cada opció, o com a màxim el 31 de juliol de 2021, segons l'article 4 del
Reial decret 737/2020, de 4 d'agost.

Aquest termini de presentació es considerarà ampliat en els mateixos termes que estableixi la normativa
estatal que ampliï el termini de l'article 4 del Reial decret 737/2020, de 4 d'agost.”

Article 4. Modificar l'apartat 2 de l'article 9, que queda redactat de la manera següent:

“2. En el cas d'ens locals i la Generalitat de Catalunya, les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics
mitjançant l'Extranet de les administracions públiques catalanes, plataforma EACAT (http://www.eacat.cat).

En el cas d'ens locals i la Generalitat de Catalunya, els formularis de sol·licitud i la informació per trametre les
sol·licituds estan disponibles a la plataforma EACAT.”

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició d'acord amb
l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010), en relació amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de
2.10.2015), en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.

Igualment, es pot interposar recurs contenciós administratiu segons l'article 10.1 a) de la Llei 29/1998, de 13
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de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (BOE núm. 167, de 14.7.1998), davant el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 8 de juliol de 2021

Teresa Jordà i Roura

Presidenta del Consell d'Administració

(21.195.049)
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