
ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL

INSTITUT CATALÀ D'ENERGIA

RESOLUCIÓ ACC/344/2022, de 16 de febrer, per la qual es convoquen les subvencions a atorgar a
actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents, en execució del Programa de rehabilitació
energètica per a edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000) (ref. BDNS
610930).

 

El Reial decret 691/2021, de 3 d'agost, aprova la concessió directa d'ajuts a les comunitats autònomes per a
l'execució del Programa de rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis de repte demogràfic
(Programa PREE 5000) inclòs en el Programa de regeneració i repte demogràfic del Pla de rehabilitació i
regeneració urbana del Pla de recuperació, transformació i resiliència, i també la seva concessió directa a les
comunitats autònomes (BOE núm. 185, de 4.8.2021).

Entre les inversions aprovades pel Pla de recuperació, transformació i resiliència, i dins del seu component 2,
anomenat: “Implementació de l'agenda urbana espanyola: Pla de rehabilitació d'habitatge i regeneració
urbana”, es troben les desenvolupades pel Programa de regeneració i repte demogràfic com una de les
inversions (I4) del component 2 del PRTR. Aquest component inclou un Programa de rehabilitació energètica
per a edificis existents en municipis i nuclis de menys de 5.000 habitants (PREE 5000), que té com a objectiu
donar suport a la rehabilitació energètica en edificis residencials i no residencials mitjançant millores de
l'eficiència energètica i la incorporació d'energies renovables, i s'enquadra, a més, dins de l'Estratègia nacional
de repte demogràfic.

La importància d'actuar en el sector de l'edificació es posa de manifest en el fet que el parc d'edificis existents
consumeix al voltant del 30% de l'energia final, de manera que la rehabilitació energètica figura com a mesura
prioritària en el Pla nacional integrat d'energia i clima 2021-2030, en el qual s'ha fixat com a objectiu
rehabilitar energèticament 1.200.000 habitatges fins a l'any 2030.

Cal indicar que a Catalunya encara hi ha un parc d'habitatges que no està dotat d'instal·lacions de calefacció.
D'acord amb estudis realitzats per l'IDAE, aquest percentatge puja a un 10% aproximadament, equivalent a
uns 40.000 habitatges a Catalunya que es podrien dotar de calefacció amb energies renovables. A més, caldria
considerar les possibles renovacions d'instal·lacions de calefacció i refrigeració existents amb equips obsolets o
amb combustibles fòssils. Aquestes consideracions no només són aplicables al parc d'edificis residencial de
titularitat privada, sinó també als edificis administratius de titularitat pública.

Aquesta situació afecta de manera particular els denominats municipis de repte demogràfic, uns 6.827
municipis i nuclis amb menys de 5.000 habitants que concentren 5,7 milions de persones, el 12% de la
població total a Espanya. En l'última dècada, han perdut població vuit de cada deu municipis, i, en nuclis de
menys de 1.000 habitants, la despoblació arriba al 86% dels gairebé 5.000 municipis. En aquests municipis i
nuclis, els habitatges secundaris i buits suposen el 44%, quinze punts més que en la mitjana nacional, i el
30% dels habitatges són anteriors a l'any 1960. De manera addicional, en els municipis i nuclis de menys de
5.000 habitants, el 9,7% dels habitatges estan en un estat ruïnós, dolent o deficient, quasi tres punts més que
en la mitjana nacional; finalment, cal indicar que el 24,4% dels habitatges buits estan en un estat ruïnós,
dolent o deficient.

D'altra banda, després de l'impacte econòmic de la crisi generada per la COVID-19, cal impulsar la reactivació
econòmica en un conjunt de sectors empresarials que l'orientin cap a la transició energètica que necessita el
nostre país, entre els quals hi ha el sector de l'edificació.

En aquest context, i com una de les mesures adreçades a reduir el consum d'energia i contribuir a complir els
objectius d'energia i clima i a la reactivació econòmica, es proposa aquest programa d'ajuts per realitzar
actuacions de rehabilitació energètica en els edificis existents.

D'aquesta manera, es contribueix a complir, d'una banda, els objectius del Pla de recuperació, transformació i
resiliència en relació amb la rehabilitació energètica dels edificis, i, en particular, els situats en municipis de
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repte demogràfic; i, de l'altra, l'objectiu d'estalvi energètic fixat en l'article 7 de la Directiva 2012/27/UE del
Parlament Europeu i de Consell, de 25 d'octubre, revisada per la Directiva 2018/2002 del Parlament Europeu i
de Consell, d'11 de desembre, per la qual es modifica la Directiva 2012/27/UE de 25 d'octubre de 2012,
relativa a l'eficiència energètica, posant en pràctica una estratègia a llarg termini per mobilitzar inversions en la
renovació exhaustiva i rendible dels edificis residencials i comercials per millorar el rendiment energètic del
parc immobiliari i reduir-ne el consum d'energia, a la qual es refereix l'article 4 de la Directiva esmentada.

El Programa PREE 5000 conté elements comuns amb el programa anterior d'ajuts a la rehabilitació energètica
d'edificis, el Reial decret 737/2020, de 4 d'agost, pel qual es regula el programa d'ajudes per a actuacions de
rehabilitació energètica en edificis existents i es regula la concessió directa de les ajudes d'aquest programa a
les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla (Programa PREE).

Particularment, per incentivar les actuacions en els municipis de repte demogràfic, s'incrementen els
percentatges d'ajut respecte del programa PREE per atendre'n així l'interès públic, social i econòmic. S'espera,
amb això, un efecte incentivador major en edificis situats en els municipis de repte demogràfic que l'aconseguit
amb el programa PREE.

En relació amb el pressupost d'aquesta convocatòria, l'annex II del Reial decret 691/2021, de 3 d'agost, indica
que el pressupost disponible corresponent a Catalunya és de 5.782.500 euros.

D'altra banda, l'article 8 del Reial decret esmentat estableix que tindran la consideració de costos indirectes
imputables al pressupost del Programa d'ajuts determinades despeses de gestió en què incorrin les comunitats
autònomes respectives.

En aquest sentit, del pressupost disponible corresponent a Catalunya de 5.782.500 euros, 5.574.330,00 euros
es destinaran a aquesta convocatòria d'ajuts i un màxim de 208.170,00 euros (3,6% del pressupost disponible)
es destinaran als possibles costos indirectes imputables a les actuacions subvencionades.

D'acord amb l'article 2 de la Llei 9/1991, de 3 de maig, l'Institut Català d'Energia té per finalitat l'impuls i la
realització d'iniciatives i de programes d'actuació per a la recerca, l'estudi i el suport de les actuacions de
coneixement, desenvolupament i aplicació de les tecnologies energètiques, incloses les renovables, la millora
de l'estalvi i l'eficiència energètica, el foment de l'ús racional de l'energia i, en general, l'òptima gestió dels
recursos energètics en els diferents sectors econòmics de Catalunya, segons l'Acord del Consell d'Administració
de l'ICAEN de 16 de setembre de 2021 que aprova la delegació en la presidenta del Consell d'Administració de
les facultats per aprovar i publicar les convocatòries relacionades amb el Reial decret 691/2021, de 3 d'agost.

Conseqüentment, d'acord amb els articles 92 i 93 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i en el marc del Reial decret 691/2021, de 3 d'agost,
que aprova la concessió directa d'ajudes a les comunitats autònomes per a l'execució del Programa de
rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000) inclòs
en el Programa de regeneració i repte demogràfic del Pla de rehabilitació i regeneració urbana del Pla de
recuperació, transformació i resiliència, a proposta de la Secretaria d'Acció Climàtica i en ús de les atribucions
que m'han estat conferides,

 

Resolc:

 

1. Objecte

Convocar les subvencions a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents en execució del
Programa de rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE
5000) inclòs en el Programa de regeneració i repte demogràfic del Pla de rehabilitació i regeneració urbana del
Pla de recuperació, transformació i resiliència.

Aquests ajuts es regeixen per les bases reguladores contingudes en el Reial decret 691/2021, de 3 d'agost
(BOE núm. 185, de 4.4.2021), i les especificitats establertes en aquesta convocatòria.

 

2. Aplicació pressupostària i import convocat

L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 5.574.330,00 euros, que tenen origen en
el pressupost de l'IDAE, amb la transferència prèvia de fons realitzada pel Ministeri per a la Transició Ecològica i
el Repte Demogràfic. Aquest pressupost serà objecte de finançament mitjançant el Mecanisme de Recuperació i
Resiliència establert pel Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer, atès
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que el Programa PREE 5000 és inclòs en el Pla de recuperació, transformació i resiliència.

La totalitat del pressupost de la convocatòria, 5.574.330,00 euros, es destina a edificis complets existents
(opció A), a tots els usos d'edificis (habitatge unifamiliar, edificis de residencia col·lectiva i edificis amb
qualsevol altre ús com ara administratiu, sanitari, docent, cultural) i a les tipologies d'actuacions: a) millora de
l'eficiència energètica de l'envoltant tèrmica i b) millora de l'eficiència energètica i ús d'energies renovables a
les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària, d'acord
amb els apartats 4, 7 i 8 de l'article 17 del Reial decret 691/2021.

Aquesta convocatòria es finança a càrrec de les partides dels articles 70 al 78, exclosos els conceptes 700,
710, 750, 762, 763 i 785 del pressupost de l'Institut Català d'Energia de l'any 2022.

L'import d'aquesta convocatòria és ampliable segons disponibilitats pressupostàries. L'aplicació d'aquesta
ampliació es condiciona a la disponibilitat efectiva del crèdit en el moment anterior a la resolució de concessió
de la subvenció.

 

3. Persones beneficiàries

Les persones beneficiàries que poden acollir-se a aquests ajuts són les establertes en l'article 15 del Reial
decret 691/2021, de 3 d'agost, sempre que tinguin residència fiscal a Espanya:

3.1 Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública que siguin propietàries d'edificis
existents destinats a qualsevol ús.

3.2 Les comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietaris d'edificis residencials amb ús
d'habitatge constituïdes d'acord amb l'article 5 de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, de propietat horitzontal, o
legislació autonòmica corresponent.

3.3 Els propietaris que de manera agrupada siguin propietaris d'edificis, reuneixin els requisits que estableix
l'article 396 del Codi Civil i no haguessin atorgat el títol constitutiu de Propietat Horitzontal.

3.4 Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d'edificis que acreditin aquesta condició
mitjançant contracte vigent a llarg termini amb la propietat que els atorgui facultat expressa per escometre les
obres de rehabilitació objecte de l'actuació a incloure en el Programa.

3.5 Les empreses de serveis energètics (ESE) o els proveïdors de serveis energètics definits al Reial decret
56/2016, de 12 de febrer, pel qual es transposa la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i de Consell,
de 25 d'octubre, relativa a l'eficiència energètica, per la qual es modifiquen les directives 2009/125/CE i
2010/30/UE i es deroguen les directives 2004/8/CE i 2006/32/CE, pel que fa a auditories energètiques,
acreditació de proveïdors de serveis i auditors energètics i promoció de l'eficiència del subministrament
d'energia. Per poder ser beneficiàries, hauran d'actuar d'acord amb el contracte que tinguin establert amb la
propietat; dur a terme les inversions incloses en alguna de les tipologies d'actuacions recollides al Reial decret
esmentat i en aquesta convocatòria, i acreditar la seva actuació com a empresa de serveis energètics i la
inversió realitzada.

3.6 Les entitats locals d'acord amb l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'agost, reguladora de les bases de règim
local, i el sector públic institucional de qualsevol administració pública a què es refereix l'article 2.2 de la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

3.7 Les comunitats d'energies renovables i les comunitats ciutadanes d'energia segons la definició de la
Directiva 2018/2001 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de desembre, relativa al foment de l'ús d'energia
procedent de fonts renovables, i de la Directiva 2019/944 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juny,
sobre normes comunes per al mercat interior de l'electricitat i per la qual es modifica la Directiva 2012/27/UE,
respectivament; i les incloses a l'article 4 del Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s'aproven
mesures en matèria d'energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica.

3.8 Els ajuntaments, les diputacions provincials o les entitats locals equivalents i les mancomunitats o
agrupacions de municipis catalans, i qualsevol organisme públic i entitat de dret públic vinculats o dependents
de les administracions públiques esmentades i de la Generalitat, podran accedir a la condició de destinataris
últims dels ajuts per promoure i gestionar la realització d'actuacions de rehabilitació energètica com a
representants d'agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, propietàries d'edificis que,
tot i no tenir personalitat jurídica, puguin dur a terme l'execució de les actuacions subvencionables
corresponents previstes per aquest reial decret, les quals hauran de de complir, en tot cas, el paràgraf segon
de l'article 11.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
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4. Actuacions subvencionables

Les actuacions subvencionables són les tipologies a) millora de l'eficiència energètica de l'envoltant tèrmica i b)
millora de l'eficiència energètica i ús d'energies renovables a les instal·lacions tèrmiques de calefacció,
climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària per a tots els usos d'edificis complerts existents,
opció A del Reial decret 691/2021, de 3 d'agost.

4.1 Les actuacions subvencionables hauran de realitzar-se, necessàriament, en edificis ubicats en qualsevol
dels municipis de repte demogràfic a Catalunya de l'article 14 del Reial decret 691/2021.

4.2 Les actuacions per a les quals se sol·licita l'ajut hauran d'aconseguir i justificar una reducció del consum
d'energia primària no renovable del 30% respecte de la situació de partida, que es justificarà mitjançant el
certificat d'eficiència energètica de l'edifici existent en el seu estat actual i el certificat d'eficiència energètica de
l'edifici acabat després de la rehabilitació exclusivament amb les mesures per a les quals s'ha sol·licitat l'ajut.
En el cas que l'edifici sigui dels compresos en l'article 4.3 b) d'aquesta Resolució, es demostrarà aportant una
memòria justificativa.

4.3 Addicionalment, les actuacions objecte d'ajut han de millorar la qualificació energètica total de l'edifici en,
com a mínim, una lletra mesurada en l'escala d'emissions de diòxid de carboni (kg CO2/m2 any) pel que fa a la
qualificació energètica inicial de l'edifici.

Aquest criteri no serà d'aplicació en els casos següents:

a) Quan l'edifici acrediti tenir una qualificació energètica A i es proposin mesures de millora; en aquest cas,
l'ajuda addicional que s'aplicarà serà la corresponent a la lletra A, per a aquest criteri.

b) Quan l'edifici, sent algun dels compresos en l'apartat 4.4 c) d'aquest article, no compti amb un procediment
per a la seva qualificació energètica. En aquest cas, haurà de reduir el seu consum d'energia primària no
renovable un 30% com a efecte equivalent a la millora d'una lletra.

Aquesta millora de la seva qualificació energètica es pot obtenir mitjançant la realització d'una tipologia
d'actuació o una combinació de diverses, i també mitjançant la realització de mesures parcials d'una o diverses
actuacions diferents. La certificació energètica de l'edifici es realitzarà d'acord amb la normativa que reguli el
procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis mitjançant la utilització d'algun
dels programes informàtics oficials reconeguts.

4.4 Els ajuts es destinaran a actuacions en edificis complets existents a Catalunya, amb un o diversos dels
usos següents:

a) Edificis d'habitatge unifamiliar

b) Edificis de tipologia residencial col·lectiva d'habitatge

c) Edificis amb qualsevol altre ús (administratiu, sanitari, docent, cultural, etc.) dels regulats per l'article 2.1 de
la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació (LOE).

4.5 No seran actuacions subvencionables les següents:

a) Les realitzades en edificis de nova construcció

b) Intervencions en edificis existents que suposin una ampliació en què s'incrementi la superfície o el volum
construït

c) Intervencions en edificis existents que comportin un canvi d'ús de l'edifici

d) Les actuacions sobre un o diversos habitatges o locals del mateix edifici, considerats individualment o sobre
parts d'un edifici, opció B de l'article 17.5 del Reial decret 691/2021

e) La millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions d'enllumenat, opció C de l'article 17.7 del Reial
decret 691/2021.

4.6 Les actuacions subvencionables han d'enquadrar-se en una o diverses de les tipologies següents i complir
els requisits específics que estableix l'annex IV per a cadascuna:

a) Millora de l'eficiència energètica de l'envoltant tèrmica

b) Millora de l'eficiència energètica i ús d'energies renovables en les instal·lacions tèrmiques de calefacció,
climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària.
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4.7 Atès el caràcter incentivador dels ajuts, només s'admetran actuacions per part dels destinataris últims dels
ajuts iniciades amb posterioritat a la data de registre de la sol·licitud de l'ajut, i no es considerarà elegible cap
cost relatiu a l'execució de l'actuació que hagi estat facturat amb anterioritat, sense perjudici dels costos
corresponents a actuacions preparatòries necessaris per presentar la sol·licitud o dur a terme les inversions
corresponents, com ara el projecte, les memòries tècniques, els certificats, etc., que sí que podran ser
considerades subvencionables, malgrat que hagin estat facturats amb anterioritat, sempre que aquestes
actuacions preparatòries s'haguessin iniciat amb data posterior a la data d'entrada en vigor del Programa, el 5
d'agost de 2021.

4.8 Les actuacions objecte d'ajut hauran de complir la normativa vigent que els sigui d'aplicació i comptar amb
les preceptives llicències i autoritzacions administratives en el cas que calgui.

4.9 El cost elegible mínim de les actuacions serà de 10.000,00 euros (IVA exclòs).

4.10 Són subvencionables les despeses que responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resultin
estrictament necessàries i es duguin a terme en el termini i les condicions que determinen les bases
reguladores del Reial decret 691/2021, de 3 d'agost, i aquesta convocatòria.

4.11 La definició d'edifici que es tindrà en consideració en aquesta convocatòria serà la de l'article 2 del Reial
decret 390/2021, de 2 de juny, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència
energètica dels edificis, o qualsevol modificació posterior.

Un edifici és una construcció amb sostre i parets en què s'empra energia per condicionar l'ambient interior.

 

5. Quantia dels ajuts

5.1 La quantia de les actuacions subvencionables i els límits s'inclouen en l'article 18, l'annex I i l'annex IV del
Reial decret 691/2021, de 3 d'agost, per a cadascuna de les tipologies d'actuació subvencionables segons
aquesta Resolució i el tipus de persona beneficiària de l'opció A.

5.2 Els ajuts concedits a aquells destinataris finals (que siguin empreses o realitzin alguna activitat econòmica
per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat i els sigui aplicable la normativa d'ajuts d'estat) per a la
realització d'inversions destinades a mesures de eficiència energètica i per a la promoció de l'energia procedent
de fonts renovables estaran sotmesos als requisits i límits que estableix el Reglament (UE) 651/2014 de la
Comissió, de 17 de juny, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat
interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

5.3 L'atorgament de les subvencions està condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient al pressupost
de l'ICAEN per atendre les obligacions de contingut econòmic que es deriven de la concessió de la subvenció.

Els ajuts atorgats en l'àmbit d'aquesta convocatòria seran compatibles amb qualsevol altre ajut d'altres
programes o instruments de qualsevol administració pública o organisme o ens públic, nacional o internacional,
i particularment de la Unió Europea, mentre no cobreixin els costos i, de manera acumulada, no superin els
límits establerts pel Reglament (UE) 651/2014, de 17 de juny, per a aquells destinataris finals que siguin
empreses o realitzin alguna activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis al mercat.

5.4 En cap cas, l'import dels ajuts concedits no pot ser d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb
subvencions d'altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat que ha de desenvolupar la
persona beneficiària.

5.5 L'atorgament d'aquestes subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la
subvenció abans no es dicti la resolució definitiva de concessió com a conseqüència de les restriccions que
derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

5.6 Es consideren despeses realitzades aquelles que hagin estat efectivament pagades amb anterioritat a la
finalització del període d'execució.

5.7 No es consideren costos elegibles les llicències, taxes, impostos o tributs. L'IVA podrà ser considerat
elegible sempre que no pugui ser susceptible de recuperació o compensació total o parcial.

 

6. Procediment de concessió

El procediment de concessió dels ajuts d'aquesta convocatòria és l'establert en l'article 20, i concordants, del
Reial decret 691/2021, de 3 d'agost, d'acord amb el qual les actuacions objecte d'ajut seran seleccionades per
rigorós ordre de presentació de les sol·licituds fins a exhaurir el pressupost de la convocatòria.
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7. Requisits

7.1 Les persones beneficiàries hauran de complir tots els requisits que determina l'article 16 i l'annex I del
Reial decret 691/2021, de 3 d'agost, i els que disposa aquest apartat.

7.2 Quan les persones destinatàries últimes dels ajuts siguin persones físiques, bé a títol individual, o bé
pertanyen a una comunitat o agrupació de propietaris de les previstes en els apartats 3.1.2 o 3.1.3 d'aquesta
Resolució, han de tenir la nacionalitat espanyola o la d'algun dels estats membres de la Unió Europea o de
l'Espai Econòmic Europeu o Suïssa. En el cas d'estrangers no comunitaris, hauran de tenir residència legal a
Espanya.

7.3 Quan les persones destinatàries últimes siguin persones jurídiques, hauran d'acreditar que estan
degudament constituïdes, i han de tenir el seu domicili social i fiscal a Espanya i justificar que la inversió té
efecte sobre el consum d'energia o la reducció de combustibles fòssils al territori català.

7.4 Podran accedir a la condició de destinatàries últimes dels ajuts, sempre que compleixin l'article 11.3 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les
comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, tot i no tenir
personalitat jurídica, puguin dur a terme els projectes, les activitats o els comportaments o es trobin en la
situació que motiva la concessió de la subvenció.

7.5 Les persones destinatàries últimes destinaran l'import íntegre de l'ajut al pagament de les actuacions
subvencionables corresponents. Aquesta regla resultarà igualment d'aplicació quan es tracti d'agrupacions de
persones físiques o jurídiques, públiques o privades, comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat
econòmica o patrimoni separat que, tot i no tenir personalitat jurídica, puguin dur a terme els projectes i les
activitats o es trobin en la situació que motiva la concessió de la subvenció, amb independència que tant
l'import de l'ajut com el cost de les obres hagi de repercutir entre els seus integrants. No obstant això, quan
algun dels seus integrants incorri en una o diverses prohibicions establertes en l'article 13.2 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, no s'ha d'atribuir a aquest integrant la part proporcional que li correspondria de l'ajut
rebut, que es prorratejarà entre els restants, sempre que es mantingui el compliment dels requisits exigits per
accedir a la condició de destinatari últim per part de l'entitat de què es tracti.

7.6 Les persones sol·licitants, segons la tipologia de beneficiària, han de complir els requisits següents:

a) En el cas d'empreses amb 50 o més treballadors, complir la quota legal de reserva de llocs de treball en la
plantilla de l'empresa prevista a l'article 42.1 del text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i
de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o les mesures
alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i pel Decret 86/2015, de
2 de juny.

b) Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social.
La persona destinatària última, amb la presentació de la seva sol·licitud, autoritza, indistintament, tant l'òrgan
administratiu concedent com l'instructor perquè puguin consultar directament aquesta informació de manera
directa. Aquest compliment s'haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de
la sol·licitud, prèviament a la resolució d'atorgament i abans de rebre qualsevol pagament.

c) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiària que preveu
l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).

d) En el supòsit de no complir alguna de les circumstàncies que preveu l'article 21 del Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, la
persona destinatària última subscriurà, juntament amb la sol·licitud d'ajut, una declaració responsable que
acrediti no tenir pendent obligacions de reintegrament de subvencions o ajuts o, si escau, el seu compliment,
d'acord amb els termes establerts en l'article 21 esmentat. La persona destinatària última haurà també d'estar
al corrent de la resta d'obligacions establertes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, entre les quals estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social,
considerant que la persona destinatària última, amb la presentació de la sol·licitud, autoritza, indistintament,
tant l'òrgan administratiu concedent com l'instructor perquè puguin consultar directament aquesta informació a
l'Administració tributària o de la Seguretat Social corresponent en els moments en què calgui durant la
tramitació del procediment.

e) En el cas d'empreses de plantilla igual o superior a 25 persones, disposar de mitjans per prevenir i detectar
casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i intervenir-hi als seus centres de treball d'acord
amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la
violència masclista
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f) En el cas de comptar amb centres laborals, complir la normativa de política lingüística fent constar, com a
mínim en català, els rètols i les informacions de caràcter fix que continguin text que han de figurar a l'interior
dels centres laborals adreçats a les persones que hi treballen. En cas de comptar amb centres i establiments
oberts al públic, complir la normativa de política lingüística atenent els consumidors en qualsevol de les
llengües oficials de Catalunya i redactant, com a mínim en català, la senyalització i els cartells d'informació
general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels
establiments oberts al públic.

g) No haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració
laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el
treball durant l'any anterior a la convocatòria, d'acord amb el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions
en l'ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, o, si han estat sancionades, haver
aplicat les mesures correctores previstes i abonat les quantitats requerides per aquest concepte.

h) Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició que estableixen els articles 90 bis i 92 bis
del 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) Disposar d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció, d'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de prevenció de riscos laborals; amb el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el
Reglament dels serveis de prevenció, i amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12
de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.

k) En el cas de fundacions, haver adaptat els estatuts segons la disposició transitòria primera de la Llei
4/2008, de 24 d'agost, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques (DOGC
núm. 5123, de 2.5.2008), i la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de l'anterior (DOGC núm. 5925, de
21.7.2011).

l) En el cas de fundacions, haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant del protectorat,
d'acord amb l'article 336.3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24
d'agost, abans esmentada.

m) En el cas de línies d'ajuts en què la persona beneficiària pugui ser una associació o una fundació, tenir els
seus estatuts adaptats a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre
tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, abans del 31 de desembre de 2012.

n) No estar subjecta a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió que hagi
declarat un ajut percebut il·legal i incompatible amb el mercat interior (tret dels ajuts destinats a reparar els
perjudicis causats per determinats desastres naturals).

o) No tenir la consideració d'empresa en situació de crisi, d'acord amb la definició que a aquests efectes
realitza el Reglament UE 651/2014, de 17 de juny, i les directrius comunitàries sobre ajuts estatals de
salvament i reestructuració d'empreses no financeres en crisi (Comunicació de la Comissió 2014/C 249/1, de
31 de juliol), segons l'article 16.4 b) del Reial decret 691/2021.

p) En el cas de persones físiques que desenvolupin una activitat econòmica, estar donades d'alta en el Cens de
l'Impost sobre Activitats Econòmiques en aquells supòsits en què sigui obligatori.

q) En el cas d'entitats sense ànim de lucre, estar inscrites en el registre corresponent.

s) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.

t) En el cas d'empreses i entitats, no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de
sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades
discriminatòries per raó de sexe o de gènere. En el cas d'empreses de més de 150 treballadors, a més,
disposar d'un pla d'igualtat entre dones i homes d'acord amb l'article 1 del Reial decret-llei 6/2019, d'1 de
març, de mesures urgents per garantir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en el treball i
l'ocupació.

u) Totes les persones beneficiàries s'hauran de sotmetre a les actuacions de comprovació que corresponguin a
l'ICAEN o al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i a les de control de l'activitat
econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, a la
Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents, tant estatals com comunitaris, i aportar tota la
informació que els sigui requerida en l'exercici de les seves actuacions.

v) En el cas dels projectes de la subtipologia 2.3 Substitució d'energia convencional per biomassa en les
instal·lacions tèrmiques, caldrà adjuntar una declaració responsable del/de la tècnic/a competent de la
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instal·lació tèrmica assegurant que s'estan complint els possibles requeriments de qualitat de l'aire exigits per
les administracions locals.

w) En el cas d'agrupació de persones físiques o jurídiques, no es podrà dissoldre fins que no hagin
transcorregut els terminis de prescripció que preveuen l'article 100.4 del text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'article 65 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

x) No tenir pendents obligacions de reintegrament de subvencions o ajuts o, si és el cas, haver complert
aquestes obligacions, d'acord amb l'article 21 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

7.7 Acreditar els requisits tècnics de les actuacions d'acord amb l'apartat 4 d'aquesta convocatòria i l'annex IV
del Reial decret 691/2021, de 3 d'agost.

7.8 Addicionalment, s'han de complir els requisits per a l'atorgament dels ajuts:

a) L'edifici ha de ser existent i construït amb anterioritat a l'any 2007, cosa que es justificarà mitjançant
consulta descriptiva i gràfica de la dada cadastral del bé immoble.

b) Per a l'aplicació de l'ajuda corresponent a l'ús de l'edifici, segons sigui d'habitatge o amb un altre ús
diferent, es considerarà la superfície construïda sobre rasant, que es justificarà mitjançant consulta cadastral.
En aquest sentit, per a ser considerat un edifici amb ús d'habitatge, com a mínim un setanta per cent de la
seva superfície construïda sobre rasant ha d'estar destinat a aquest ús concret. En aquest cas, la quantia de
l'ajuda s'aplicarà com a ús d'habitatge a tota la superfície sobre la qual s'actuï, amb independència que l'ús no
ho sigui en la seva totalitat com a habitatge.

c) Com a mínim, el 70% (en pes) dels residus de construcció i demolició no perillosos (excloent el material
natural esmentat en la categoria 17 05 04 a la Llista europea de residus establerta per la Decisió 2000/532/EC)
generats en el lloc de construcció es prepararà per a la reutilització, el reciclatge i la valorització, incloses les
operacions de farciment, de manera que s'utilitzin residus per substituir altres materials, d'acord amb la
jerarquia de residus establerta a l'article 8 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, i
amb el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE.

Els operadors hauran de limitar la generació de residus en els processos relacionats amb la construcció i
demolició, de conformitat amb el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE, tenint en
compte les millors tècniques disponibles i utilitzant la desconstrucció per permetre l'eliminació i manipulació
segura de substàncies perilloses i facilitar la reutilització i reciclatge d'alta qualitat mitjançant l'eliminació
selectiva de materials, i utilitzar els sistemes de classificació disponibles per a residus de construcció i
demolició.

Així mateix, s'establirà que la demolició es dugui a terme preferiblement de manera selectiva i la classificació
es realitzarà de manera preferent en el lloc de generació dels residus. Els dissenys dels edificis i les tècniques
de construcció donaran suport a la circularitat i, en particular, demostraran, amb referència a la ISO 20887 o
altres normes per avaluar la capacitat de desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com estan dissenyats per a
ser més eficients en l'ús de recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per permetre'n la reutilització i
reciclatge.

d) En matèria de rehabilitació energètica, els components i materials de construcció utilitzats en el
desenvolupament de les actuacions previstes en aquesta mesura no contindran amiant ni substàncies molt
preocupants identificades a partir de la llista de substàncies subjectes a autorització que figura a l'annex XIV
del Reglament (CE) 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de desembre, relatiu al registre,
l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics (REACH), pel qual es crea
l'Agència Europea de Substàncies i Preparats Químics, es modifica la Directiva 1999/45/CE i es deroguen el
Reglament (CEE) 793/93 del Consell, el Reglament (CE) 1488/94 de la Comissió, la Directiva 76/769/CEE del
Consell i les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE i 2000/21/CE de la Comissió.

7.9 El compliment d'aquests requisits s'acreditarà d'acord amb el formulari de sol·licitud per a cada tipus de
persona beneficiària.

7.10 El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la signatura de les declaracions
responsables incloses a l'imprès de sol·licitud de l'ajuda. El fet de presentar aquestes declaracions responsables
faculta l'òrgan competent de l'Administració per fer, en qualsevol moment, telemàticament o per altres mitjans,
les comprovacions per mostreig o exhaustives necessàries per verificar la conformitat de les dades que s'han
facilitat.

 

8. Obligacions dels beneficiaris/àries dels ajuts
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8.1 Són obligacions generals de les persones beneficiàries d'aquestes subvencions:

a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la
concessió de la subvenció, i acreditar-ho davant l'ICAEN en la forma i el termini que estableix aquesta
convocatòria.

b) Justificar davant l'òrgan concedent que es compleixen els requisits i les condicions que determinen la
concessió, o el gaudiment de la subvenció, mitjançant els justificants de les despeses que han de cobrir
l'import finançat i el compliment de la finalitat per a la qual s'ha concedit la subvenció. Si la subvenció
consisteix en un percentatge del cost de l'activitat o la inversió, s'ha d'acreditar el cost total corresponent,
sense perjudici d'altres mitjans de comprovació que estableixin les bases reguladores. En qualsevol cas, cal
justificar la totalitat de la despesa realitzada amb relació a l'objecte global o parcial; en aquest darrer cas,
sempre que es pugui executar per fases o sigui susceptible d'ús o tractament diferenciat.

c) Conservar els justificants originals i electrònics, i la resta de documentació relacionada amb la subvenció
atorgada durant un període mínim de cinc anys.

d) Proposar a l'òrgan concedent qualsevol canvi que, d'acord amb la normativa vigent, es pugui produir en la
destinació de la subvenció, sense variar-ne la finalitat. Qualsevol canvi s'ha de notificar prèviament i per escrit
a l'òrgan instructor, abans de la finalització del termini d'execució, el qual ha de valorar la proposta de
modificació i la pot acceptar si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i
les condicions que estableixen el Reial decret 691/2021 i aquesta convocatòria. Els canvis no comunicats o que
no hagin estat acceptats poden donar lloc al reintegrament total o parcial de la subvenció.

e) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que corresponguin al DACC i a les de control de l'activitat
econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, a la
Sindicatura de Comptes o a d'altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la
informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.

f) Comunicar a l'òrgan concedent de la subvenció altres subvencions sol·licitades o concedides per a la mateixa
finalitat; ajuts, ingressos o recursos que recaiguin sobre la mateixa activitat objecte de la subvenció, i
qualsevol altra alteració produïda en les que ja han estat comunicades perquè se'n pugui avaluar la
compatibilitat. Aquesta comunicació s'ha d'efectuar tan aviat com se sàpiga i, en tot cas, abans de la
justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.

g) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els
termes que exigeix la legislació mercantil i sectorial aplicable a la persona beneficiària en cada cas, i també
dels estats comptables i registres específics que exigeixin les bases reguladores de les subvencions, amb la
finalitat de garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control.

h) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en el cas de revocació de la subvenció en els termes que
indiqui la resolució corresponent.

i) Donar la publicitat adequada del caràcter públic del finançament en totes les inversions o els materials escrits
producte de l'actuació subvencionada, d'acord amb les mesures de difusió incloses en el Reial decret 691/2021
i en aquesta convocatòria.

j) En el cas que la persona beneficiària sigui una entitat pública i vulgui executar les actuacions mitjançant ens
instrumentals, formalitzar l'encàrrec de gestió corresponent, sempre que hagin recollit expressament en la
norma que els crea o en els seus estatuts que tenen la condició de mitjà propi i servei tècnic de la persona
beneficiària, d'acord amb l'article 32 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, de contractes del sector públic.

k) Les entitats privades a què es refereixen els epígrafs a) i b) de l'article 3.4 de la Llei 19/2014 han de
complir les obligacions de transparència del títol II de la Llei que els siguin aplicables.

l) No subrogar la gestió de cap aspecte de l'activitat subvencionada.

m) Adherir-se als principis ètics i les regles de conducta als quals han d'adequar l'activitat les persones
beneficiàries que consten a l'annex 2 d'aquesta Resolució.

n) La persona beneficiària es compromet, a sol·licitud de l'ICAEN, a informar sobre l'evolució dels resultats
energètics registrats i a permetre'n la divulgació durant un termini de 4 anys a comptar, en ambdós casos, des
de la data d'abonament de l'ajut.

o) En aplicació de l'article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i d'acord amb
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament
jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer, i

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8610 - 21.2.20229/25 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-22048020-2022



si escau per la naturalesa jurídica de la persona sol·licitant, quan l'import de la despesa subvencionable superi
les quanties que estableix la normativa en matèria de contractació pública per al contracte menor (15.000,00
euros, IVA exclòs, per a serveis i subministraments, i 40.000,00 euros, IVA exclòs, per a obres), la persona
beneficiària haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la
contracció del compromís per realitzar l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les
seves característiques especials no hi hagi en el mercat prou nombre d'entitats que els realitzin, prestin o
subministrin, o llevat que la despesa s'hagués realitzat amb anterioritat a la subvenció.

L'elecció entre les ofertes presentades es farà segons els criteris d'eficiència i economia, i haurà de quedar
justificada expressament quan no recaigui en la proposta que sigui més avantatjosa econòmicament.

Les tres ofertes han de procedir d'empreses que no estiguin vinculades a la persona beneficiària i no formin
part del mateix grup de societats, d'acord amb els supòsits que estableix l'article 42 del Codi de comerç, i no hi
ha d'haver entre la persona beneficiària de l'ajuda i la persona proveïdora que realitza la prestació d'un
treball/d'un servei/d'un subministrament d'un bé concret una relació de parentiu fins al primer grau de
consanguinitat.

Les ofertes esmentades hauran d'incloure la informació següent:

I. Informació detallada de les unitats d'obra pressupostades d'acord amb el projecte o la memòria tècnica amb
el seu preu unitari corresponent

II. Signatura del/de la titular o representant de l'empresa juntament amb el segell o logotip de l'empresa

III. Data de l'oferta i la seva vigència

IV. Dades de l'empresa i de la persona sol·licitant (NIF, nom i adreça).

8.2 Atès el caràcter incentivador dels ajuts, només s'admetran actuacions per part de les persones
destinatàries últimes dels ajuts iniciats amb posterioritat a la data de registre de la sol·licitud de l'ajut. No es
considera elegible cap cost relatiu a l'execució de l'actuació que hagi estat facturat amb anterioritat, sens
perjudici dels costos corresponents a actuacions preparatòries necessaris per presentar la sol·licitud o dur a
terme les inversions corresponents, com ara el projecte, memòries tècniques, certificats, etc., que sí que
podran ser considerats subvencionables, encara que hagin estat facturats amb anterioritat, sempre que
aquestes actuacions preparatòries s'hagin iniciat amb data posterior a la data d'entrada en vigor del Programa,
el 5 d'agost de 2021.

 

9.Termini i forma de presentació i sol·licituds i documentació

9.1 Termini de presentació

El termini de presentació de les sol·licituds es computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al
DOGC, a partir de les 9 hores, i finalitza quan s'esgoti el pressupost disponible o, com a màxim, el 31 de
desembre de 2023 si no hi ha prou sol·licituds per esgotar el pressupost disponible, segons l'article 4 del Reial
decret 691/2021, de 3 d'agost.

En cas d'esgotar el pressupost, i sempre que no hagués expirat la vigència del programa PREE 5000, podran
continuar registrant-se sol·licituds en llista de reserva provisional que també seran ateses per rigorós ordre
d'entrada, supeditades al fet que es produeixin desestimacions o revocacions de les sol·licituds prèvies d'ajuts
que poguessin alliberar pressupost o bé s'incorpori nou pressupost a la convocatòria. En cap cas, la presentació
d'una sol·licitud a la llista de reserva provisional no generarà cap dret a la persona sol·licitant, fins que no es
validi la sol·licitud.

A la finalització del termini de vigència esmentat, no s'admetran més sol·licituds.

Les sol·licituds que estiguin a la llista d'espera perquè s'ha esgotat el pressupost disponible s'hauran d'haver
presentat dins el termini que indica aquest apartat.

9.2 Presentació i contingut de les sol·licituds

9.2.1 En el cas de persones jurídiques:

a) Les persones jurídiques interessades presentaran les sol·licituds per mitjans telemàtics, acompanyades de la
documentació que preveu aquesta convocatòria, si escau, mitjançant el Canal Empresa
(http://canalempresa.gencat.cat), segons el model normalitzat que consta en aquest tràmit.

b) La identificació de la persona jurídica sol·licitant es farà mitjançant els sistemes de signatura electrònica
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admesos per la Seu electrònica, que es poden consultar a

https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html.

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

d) La identificació de la persona sol·licitant es farà pels sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu
electrònica, que es poden consultar a https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-
electronicaseu.html.

9.2.2 En el cas de persones físiques que no desenvolupin activitat econòmica, les sol·licituds s'han de presentar
segons el model normalitzat que és a disposició de les persones interessades a Tràmits Gencat
(http://tramits.gencat.cat).

a) Les persones físiques que no desenvolupin activitat econòmica presentaran les sol·licituds preferentment per
mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveu aquesta convocatòria, si escau, mitjançant
Tràmits Gencat (http://tramits.gencat.cat).

b) En el cas de persones físiques que no desenvolupin activitat econòmica, la identificació i la signatura de la
persona sol·licitant es farà mitjançant la utilització dels sistemes d'identificació i signatura electrònica admesos
per la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb els criteris establerts a l'Ordre
GRI/233/2015, de 20 de juliol, per la qual s'aprova el Protocol d'identificació i signatura electrònica en l'àmbit
de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, que es poden consultar a
http://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital.

c) En el cas de persones físiques, la presentació de les sol·licituds també es pot fer d'acord amb els supòsits
que preveu l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les administracions
públiques de Catalunya (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010).

9.2.3 En el supòsit d'interrupció per circumstàncies accidentals del funcionament de la seu electrònica, i sempre
que sigui tècnicament possible, la persona usuària que hi accedeixi ha de poder visualitzar un missatge que
comuniqui aquesta circumstància i informi sobre els efectes de la interrupció del funcionament en el còmput
dels terminis. Això no obstant, quan no sigui tècnicament possible que la persona usuària accedeixi a
visualitzar el missatge esmentat, si es produeix una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes
electrònics durant l'últim dia establert per a la realització del tràmit corresponent, aquest tràmit es podrà dur a
terme durant els tres dies hàbils consecutius següents.

9.3. Documentació de la sol·licitud

La sol·licitud inclourà la declaració responsable relativa al compliment dels requisits següents:

a) Requisits als quals fa referència l'apartat 7 d'aquesta Resolució, si escau, segons el tipus de persona
beneficiària.

b) Existència o no d'altres subvencions o ajuts públics i/o privats, nacionals o internacionals, per al mateix
concepte. En cas afirmatiu, caldrà indicar, en el formulari de sol·licitud, l'actuació a la qual s'acull; la quantia
sol·licitada; el percentatge que suposen sobre el cost total del projecte; si es troben en fase de sol·licitud o
concessió, i amb càrrec a quina entitat pública o privada s'han sol·licitat.

c) Disposar de l'escriptura de constitució de l'entitat i de la inscripció dels seus estatuts al registre
corresponent.

d) Disposar de facultats de representació de l'entitat, d'acord amb l'escriptura notarial corresponent inscrita al
registre, si s'escau.

e) Disposar dels llibres comptables, dels registres diligenciats i d'altres documents degudament auditats, en els
termes que exigeix la legislació mercantil i sectorial aplicable.

f) En el cas que la persona beneficiària sigui una entitat pública, i aquesta persona vulgui executar les
actuacions mitjançant ens instrumentals, haurà d'indicar l'entitat que actuarà com a mitjà propi de la persona
beneficiària i que, per tant, tindrà recollit expressament en la norma que la crea, o en els seus estatus, que té
la condició de mitjà propi i servei tècnic de la persona beneficiària, d'acord amb l'article 32 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol
les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer (BOE núm. 272,
de 9.11.2014).

g) En el cas d'ens locals, disposar del certificat acreditatiu de l'acord de l'òrgan competent de la corporació pel
qual es decideix sol·licitar la subvenció.
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h) Declaració responsable que l'entitat està exempta de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o declaració sobre
l'import d'IVA efectivament suportat, en el cas que la persona beneficiària estigui subjecta a règim de prorrata
general o especial.

i) En matèria de rehabilitació energètica, els components i materials de construcció utilitzats en el
desenvolupament de les actuacions previstes en aquesta mesura no contindran amiant ni substàncies molt
preocupants identificades a partir de la llista de substàncies subjectes a autorització que figura a l'annex XIV
del Reglament (CE) 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de desembre, relatiu al registre,
l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics (REACH), pel qual es crea
l'Agència Europea de Substàncies i Preparats Químics, es modifica la Directiva 1999/45/CE i es deroguen el
Reglament (CEE) 793/93 del Consell, el Reglament (CE) 1488/94 de la Comissió, la Directiva 76/769/CEE del
Consell i les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE i 2000/21/CE de la Comissió.

j) Declaració responsable del compliment del principi de «no causar un perjudici significatiu al medi ambient»
en el sentit establert a l'apartat 6) de l'article 2 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del
Consell, de 12 de febrer, pel qual s'estableix al Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

k) En el cas que la persona sol·licitant sigui una micro, petita o mitjana empresa, declaració responsable
indicant quina tipologia d'empresa és segons el tipus i la categoria de l'annex I del Reglament (UE) 651/2014,
sobre la definició de microempreses i petites i mitjanes empreses.

9.4 La presentació de la declaració responsable faculta l'Administració per verificar en qualsevol moment la
veracitat de les dades declarades. La inexactitud o falsedat de les declaracions responsables, a més de ser
causa d'inadmissió, és també causa de revocació, si es coneixen amb posterioritat a la concessió, sense
perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus en què hagi pogut incórrer la persona declarant.

La no oposició a la consulta de dades a altres administracions o organismes que es recull al formulari de
sol·licitud comporta l'autorització a l'ICAEN a obtenir per interoperabilitat les dades disponibles al Catàleg de
dades i documents electrònics. En el cas que es manifesti l'oposició a la consulta, s'hauran de presentar els
documents acreditatius corresponents.

9.5 Amb la sol·licitud, s'ha d'adjuntar la documentació indicada a l'annex III del Reial decret 691/2021, de 3
d'agost, per a l'opció A, segons correspongui per al subjecte beneficiari. També ha d'incloure la declaració
responsable relativa al compliment dels requisits que recull l'apartat 7 d'aquesta convocatòria.

9.6 Caldrà presentar el projecte o la memòria tècnica de les actuacions, amb tots els camps tècnics i energètics
de l'edifici, el qual ha d'incloure un estudi de gestió de residus on es justifiqui el compliment de l'apartat 7.8 c),
signat per un/a tècnic/a competent. També els valors econòmics del projecte i la sol·licitud d'import objecte de
l'ajut. Caldrà presentar ambdós documents utilitzant els models disponibles al web de l'ICAEN dins l'apartat del
Programa PREE 5000.

9.7 Tots els documents es presentaran en format PDF sempre que sigui possible.

9.8 Si la sol·licitud no reuneix els requisits que estableix aquest apartat, es requerirà la persona sol·licitant
perquè en un termini de deu dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb indicació
que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, amb resolució prèvia, d'acord amb l'article 68
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 cas de persones jurídiques, aquest requeriment de documentació es notificarà a la persona sol·licitant
mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
(http://tauler.gencat.cat), sense perjudici que es puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics.
Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes. La presentació de la
documentació es farà de manera telemàtica d'acord amb aquesta convocatòria.

En el cas de persones físiques que no desenvolupin activitat econòmica, aquest requeriment es notificarà a la
persona sol·licitant de manera individual. Es podran utilitzar mitjans electrònics quan les persones interessades
així ho hagin sol·licitat o consentit expressament, d'acord amb l'article 43 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de
règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya. La presentació de la documentació
es farà als llocs i pels mitjans especificats en aquest apartat.

9.9 En el cas de documents que ja es trobin en poder de qualsevol Administració pública, en aplicació de
l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, la seva aportació es pot substituir per una declaració de la persona sol·licitant segons la qual no hi
ha hagut modificacions en la data de presentació de la sol·licitud, fent constar el lloc, la data i l'òrgan davant el
qual es va presentar la documentació.
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En el cas que s'hagin produït modificacions en la documentació presentada, hagi prescrit el seu període de
vigència o hagin transcorregut més de 5 anys des de la finalització del procediment pel qual es va lliurar, s'ha
de presentar necessàriament la nova documentació, i excepcionalment quan els documents ja aportats no es
puguin aconseguir d'una altra manera.

9.10 Les persones sol·licitants que hagin negociat amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, l'Agència
Tributària de Catalunya o la Tresoreria General de la Seguretat Social una pròrroga, un ajornament, una
moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes cal que aportin la documentació que acrediti
aquesta prerrogativa especial.

9.11 L'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableix
aquesta Resolució comporta la inadmissió de la sol·licitud.

9.12 Les sol·licituds presentades de manera diferent a l'establerta en aquest apartat es tindran per no
presentades. Les sol·licituds presentades fora de termini no s'admetran a tràmit.

9.13 S'ha de presentar un formulari de sol·licitud per cada edifici. En cada formulari de sol·licitud hi ha d'haver
agrupades totes les tipologies d'actuacions que es vulguin realitzar en l'edifici.

 

10.Tramitació, resolució i recursos

10.1 El criteri d'atorgament de les subvencions serà l'ordre cronològic de presentació de les sol·licituds, fins a
exhaurir la partida pressupostària indicada.

10.2 La tramitació, la resolució i l'atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, i també les
condicions, els requisits de participació i la documentació que s'ha d'aportar es regeixen per l'article 20, 22 i 23
del Reial decret 691/2021, de 3 d'agost.

10.3 La persona instructora del procediment de concessió d'aquestes subvencions és la persona que ocupa el
càrrec de cap de la Divisió de Gestió Energètica de l'Institut Català d'Energia (ICAEN).

10.4 L'òrgan competent per dictar la resolució és la persona titular de la Direcció de l'Institut Català d'Energia.

10.5 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la serà de 6 mesos, a comptar des de la data de la
presentació de la sol·licitud.

10.6 La resolució s'ha de motivar degudament i ha d'incloure, com a mínim, la identificació de la persona o
persones sol·licitants a les quals es concedeix la subvenció, la data de la resolució, la inversió elegible, el cost
elegible i l'ajut concedit.

En el cas de persones físiques que no desenvolupin activitat econòmica, aquesta resolució es notificarà a la
persona interessada de manera individual d'acord amb l'apartat 8 de l'annex 1.

En el cas de persones físiques que no desenvolupin activitat econòmica, es podran utilitzar mitjans electrònics
quan les persones interessades així ho hagin sol·licitat o consentit expressament, d'acord amb l'article 43 de la
Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. La
notificació electrònica es realitzarà a través de les plataformes o els serveis corporatius de notificació
electrònica de la Generalitat d'acord amb l'article 57 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.

En el cas de persones jurídiques, es notificarà a la persona sol·licitant mitjançant la publicació al Tauler
electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat), sense perjudici que es
puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual
i té els mateixos efectes.

En el cas d'usar altres mitjans electrònics amb persones jurídiques que desenvolupin activitat econòmica,
s'utilitzarà l'eNotum, d'acord amb el punt 8 de l'annex d'aquesta Resolució, mitjà electrònic de notificació de la
Generalitat de Catalunya. La notificació electrònica s'entén practicada quan es compareix a la Seu electrònica
de la Generalitat, entenent-se com a tal l'accés per la persona interessada o pel seu/per la seva representant
degudament identificat/ada al contingut de la notificació. La notificació s'entendrà rebutjada quan hagin
transcorregut deu dies naturals des de la seva posada a disposició sense que s'hagi accedit al seu contingut,
s'entendrà complerta l'obligació de notificació i es possibilitarà la continuació del procediment.

En el cas que l'òrgan competent no dicti i notifiqui la resolució en el termini de 6 mesos a comptar des de la
data de la presentació de la sol·licitud, s'entendrà que la sol·licitud s'ha desestimat d'acord amb l'article 54.2
e) de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, abans esmentada.

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8610 - 21.2.202213/25 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-22048020-2022



Un cop transcorregut el termini de deu dies hàbils des de la notificació de la resolució, s'entendrà que la
persona proposada com a beneficiària ha acceptat la subvenció.

10.7 La resolució de concessió es pot modificar en cas d'alteració de les condicions que van determinar
l'atorgament, siguin les relatives a la persona beneficiària o com a conseqüència d'una decisió de
l'Administració.

 

11.Termini d'execució

11.1 Les actuacions subvencionables s'han de començar a realitzar després de la presentació de la sol·licitud
d'ajuts. El termini d'execució de l'actuació objecte de subvenció és d'un màxim de 18 mesos a comptar des de
la data de notificació de la resolució de concessió de l'ajut, d'acord amb l'article 20.6 del Reial decret
691/2021, de 3 d'agost.

11.2 Només podrà sol·licitar-se una ampliació dels terminis fixats per a l'execució de les actuacions quan
obeeixi a circumstàncies imprevisibles, degudament justificades, que facin impossible el seu compliment,
malgrat que les persones destinatàries últimes de les ajudes hagin adoptat les mesures tècniques i de
planificació mínimes que els resultaven exigibles. Cal sol·licitar-ho com a màxim 2 mesos abans que finalitzi el
termini d'execució. En cap cas, no es podran autoritzar ampliacions de terminis per a l'execució de l'actuació
objecte d'ajuda que superin en el seu còmput total els 24 mesos comptats des de la data de notificació de la
resolució de concessió de l'ajut.

En qualsevol cas, l'autorització de l'ampliació si es donen les circumstàncies anteriors podrà ser autoritzada o
no segons l'article 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, i haurà de ser sol·licitada com a màxim 2 mesos abans que finalitzi el termini
d'execució.

 

12. Justificació i pagament

12.1 Les persones beneficiàries de les subvencions han de justificar l'aplicació dels fons d'acord amb els
articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; l'article 98.1 del Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya, i l'Ordre VEH/79/2020, de 9 de juny, per la qual es modifica l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny,
sobre les formes de justificació de subvencions.

12.2 Es considera efectivament pagada la despesa, als efectes de la seva consideració com a subvencionable,
amb la cessió del dret de cobrament de la subvenció a favor dels creditors per raó de la despesa realitzada o
amb el lliurament a aquests creditors d'un efecte mercantil garantit per una entitat financera o una companyia
d'assegurances.

12.3 La justificació per part de les persones destinatàries últimes de l'execució de les actuacions objecte d'ajut
s'ha de fer en un termini màxim de 3 mesos des de la finalització del termini màxim concedit per a l'execució
de les actuacions. Hi ha la possibilitat de sol·licitar una ampliació d'aquest termini basant-se en l'article 32 de
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

12.4 La persona destinatària última dels ajuts haurà d'aportar la documentació requerida en aquesta
convocatòria per a cada actuació subvencionable i la necessària per justificar el que preveu per a l'opció A,
apartat B, de l'annex III del Reial decret 691/2021 i el finançament del Mecanisme de Recuperació i Resiliència,
establert pel Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer, i el Pla de
recuperació, transformació i resiliència.

12.5 D'acord amb la lletra d) de l'article 63 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, es flexibilitzaran
els compromisos plasmats a les memòries econòmiques en el sentit que es permetin compensacions entre els
conceptes pressupostats, sempre que s'adrecin a assolir la finalitat de l'ajut atorgat.

12.6 Un cop finalitzades les actuacions, la persona beneficiària ha de presentar un compte justificatiu on
acrediti la realització de les actuacions subvencionades i les despeses generades per les accions esmentades i
l'aplicació dels fons percebuts.

12.7 En el cas que la persona destinatària final de l'ajut no compleixi l'obligació de la justificació establerta en
l'apartat anterior, no es procedirà al pagament de la subvenció i es declararà com a pèrdua del dret al seu
cobrament, de conformitat amb l'article 89 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2002, de 17 de novembre, general de subvencions, i s'utilitzarà, per a això, el
procediment previst en l'article 42 de la Llei 38/2003 esmentada.
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12.8 Els projectes de rehabilitació energètica subvencionats mitjançant aquesta convocatòria amb un ajut
atorgat inferior o igual a 50.000,00 euros caldrà que presentin un compte justificatiu que inclourà, segons la
documentació requerida per a l'opció A, apartat B, de l'annex III del Reial decret 691/2021, de 3 d'agost, la
documentació següent:

a) En la documentació acreditativa del pagament, caldrà que la persona destinatària última de l'ajut sigui la
titular dels comptes des dels quals s'han fet els pagaments i en què s'ha d'ingressar l'ajut.

b) Certificat final d'obra subscrit pel/per la director/a d'obra i director/a d'execució de l'obra, si s'escau, en el
cas de les actuacions de millora de l'envoltant tèrmica (tipologia 1).

c) Certificat de la instal·lació tèrmica, subscrit pel/per la director/a de la instal·lació i instal·lador/a
autoritzat/ada, quan la participació d'aquest/a últim/a sigui perceptiva, registrat a l'òrgan competent a
Catalunya d'acord amb el RITE, en el cas de les actuacions sobre instal·lacions tèrmiques (tipologia 2).

d) Certificat d'eficiència energètica obtingut un cop executades les actuacions, subscrit per un/a tècnic/a
competent, on s'acrediti la millora de, com a mínim, una lletra en la qualificació energètica, mesurada en
l'escala d'emissions de diòxid de carboni (kg CO2/m2/any), i també la reducció del consum d'energia primària
no renovable del 30% respecte de la situació de partida, registrat al registre de Catalunya.

En el cas que l'edifici sigui dels inclosos a l'article 4.3 b) d'aquesta Resolució, caldrà adjuntar una memòria
justificativa d'arribar, com a mínim, a un 30% d'estalvi d'energia primària no renovable respecte de la situació
de partida, subscrit per un/a tècnic/a competent.

e) Declaració responsable de la persona destinatària última en què es faci constar el compliment de la
normativa relativa a les infraestructures comunes de telecomunicacions i instal·lacions digitals, quan sigui
aplicable a l'actuació el Reial decret 346/2011, d'11 de març, pel qual s'aprova el Reglament regulador de les
infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de telecomunicació a l'interior de les
edificacions.

f) Memòria d'actuació justificativa de l'acompliment de les condicions imposades en la concessió de la
subvenció, d'acord amb el Reial decret 691/2021, aquesta convocatòria i la resolució de concessió de l'ajut,
amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts. Aquesta memòria serà realitzada i subscrita
per un/a tècnic/a titulat/ada competent autor/a del projecte o de la direcció de l'execució de l'actuació, i
indicarà també la data de conclusió de les actuacions.

g) Relació i còpia de les comandes o els contractes relatius a les actuacions realitzades. En cas d'haver-hi
contractació pública, relació certificada i còpia dels contractes subscrits per la persona destinatària última de
l'ajut per a la realització de les actuacions, i documentació justificativa del procediment de contractació: adreça
web del perfil del contractant, plecs, anuncis de licitació i formalització de contractes, acords de l'òrgan de
contractació.

h) Relació corresponent a la inversió elegible realitzada que respongui al pressupost i els contractes
presentats. La relació ha de tenir la identificació del creditor i el document, l'import, la data d'emissió, la data
de pagament i la forma de pagament. La relació certificada de les factures i els justificants bancaris de
pagament corresponents també s'haurà d'incloure en el formulari del tràmit de justificació.

i) Còpies digitalitzades de les factures o els documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic
mercantil o amb eficàcia administrativa, i, si s'escau, de la documentació acreditativa del pagament consistent
en extracte bancari o, en el cas de pagament en efectiu, documentació acreditativa de la percepció de l'import
per part del creditor o la creditora.

j) Certificats emesos per Hisenda i per la Seguretat Social justificatius que la persona destinatària última dels
ajuts compleix les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, d'acord amb l'article 22 del
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, llevat
que els òrgans instructors de les comunitats autònomes o ciutats de Ceuta i Melilla habilitin els mitjans
electrònics o d'un altre tipus necessaris per realitzar per si mateixos aquesta comprovació i en deixin
constància en l'expedient, si s'escau amb la conformitat prèvia de la persona interessada.

k) Declaració responsable acreditant l'existència o no d'altres subvencions o ajuts cobrats per a la mateixa
actuació o finalitat que la sol·licitada en el context d'aquest Programa d'ajuts procedents de qualsevol
Administració, organisme o entitat pública, nacional o internacional.

l) Reportatge fotogràfic de les actuacions realitzades que inclogui fotografies de la situació de l'edifici després
de les actuacions, i, si s'escau, dels equips i les instal·lacions principals finals objecte de l'ajut, i que mostri el
cartell publicitari de l'actuació. Informació i enllaç al lloc d'Internet de la persona destinatària última dels ajuts,
en el cas que en disposi, on la persona destinatària última dels ajuts informarà el públic sobre el possible
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suport obtingut dels Fons Europeus FEDER i, si s'escau, de l'instrument de la Unió Europea que correspongui,
amb una breu descripció de l'operació, de manera proporcionada al nivell de suport prestat, amb els seus
objectius i resultats, i en què es destaqui el suport financer de la Unió Europea.

m) Documentació justificativa sobre el procés de contractació de les actuacions per part de la persona
destinatària última dels ajuts. Ha d'acreditar la legalitat del procediment de contractació de les actuacions i que
disposa de com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació, quan
l'import de la contractació d'una despesa subvencionada superi la quantitat de 15.000,00 euros en el cas de
subministraments i serveis o 40.000,00 euros en el cas d'obres, llevat que per les seves característiques
especials no hi hagi en el mercat prou nombre d'entitats que els subministrin o els prestin, segons l'article 31.3
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. En el cas que l'elecció no hagi recaigut en l'oferta més econòmica, ha
d'adjuntar una memòria que justifiqui raonablement l'elecció del proveïdor.

n) Documentació justificativa de l'existència d'una comptabilitat separada o diferenciada per a totes les
transaccions relacionades (ingressos i pagaments, inclòs, si escau, l'ingrés d'ajuts, pagaments a proveïdors,
etc.).

o) Declaració responsable de la persona beneficiària que inclogui (segons model que estarà disponible en web
de l'ICAEN):

I. Existència d'una comptabilitat separada o diferenciada per a totes les transaccions relacionades.

II. Els pagaments corresponents a actuacions realitzades correctament i justificades mitjançant factures
pagades o altres documents comptables de valor probatori equivalent.

III. El compliment de les normes nacionals i comunitàries sobre requisits d'igualtat d'oportunitats i no
discriminació aplicables a aquest tipus d'actuacions.

IV. El compliment de les normes mediambientals nacionals i comunitàries, i sobre desenvolupament sostenible.

V. Aplicació de mesures antifrau eficaces i proporcionades en l'àmbit de gestió del projecte objecte d'ajut.

VI. En el cas de subcontractació, una declaració de la persona beneficiària segons la qual no té cap vinculació
amb les empreses que ha subcontractat, entenent vinculació en els termes que estableix el Reglament que
desenvolupa la Llei 38/2003, general de subvencions, segons model normalitzat, llevat de disposar
d'autorització expressa de l'òrgan concedent.

VII. Les còpies digitalitzades dels justificants de les despeses presentades reprodueixen exactament els
documents originals en poder de la persona beneficiària.

VIII. Els justificants de despesa s'han imputat a les diferents fonts de finançament de manera que no se supera
l'import unitari de cada justificant.

IX. El total de les fonts de finançament no supera el cost de l'actuació subvencionada.

p) Documentació justificativa del compliment del que indica l'article 7.8 c) d'aquesta Resolució mitjançant
l'aportació del projecte o la memòria tècnica on s'inclogui un estudi de gestió de residus de construcció i
demolició, i el pla de gestió dels residus de construcció i demolició corresponent en què es concreti com
s'aplicarà, segons el Reial decret 105/2008, pel qual es regula la producció i la gestió dels residus de
construcció i demolició. La justificació de l'obligació anterior es realitzarà de la manera següent:

I. Per a l'acreditació correcta del compliment de la valorització del 70% dels residus de construcció i demolició,
article 7.8 c) d'aquesta Resolució, l'adjudicatari presentarà una memòria resum que reculli la quantitat total de
residus generats, classificats per codis LER, i els certificats dels gestors de destinació, on s'indiqui el
percentatge de valorització assolit a cadascuna de les instal·lacions. Els residus perillosos no valoritzables no es
tindran en compte per aconseguir aquest objectiu.

II. El compliment de l'establiment de mesures per realitzar una demolició selectiva s'acreditarà mitjançant els
codis LER inclosos en els certificats expedits pels gestors com a justificació del lliurament dels residus generats.
Aquests codis seran els corresponents a les fraccions retirades selectivament, com ara 170101, 170102,
170201, 170202, 170203, 170402, 170403 o 170405.

III. En el cas que es valoritzin residus a l'obra mateixa, l'adjudicatari/ària inclourà a la memòria resum
informació sobre les quantitats valoritzades per codi LER i els mitjans utilitzats (planta mòbil, gestor, etc.).

IV. En el cas que s'utilitzin àrids reciclats procedents de residus, l'adjudicatari/ària inclourà a la memòria resum
la documentació que acrediti la compra d'aquests materials, en què indicarà la quantitat i el tipus de material.

V. En el cas que es produeixin residus d'amiant, caldrà justificar-ne el tractament adequat a través de la
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notificació prèvia del trasllat dels residus d'amiant des del lloc de generació fins al gestor de residus i els
documents d'identificació dels trasllats de residus associats a aquests moviments, en aplicació del Reial decret
553/2020, de 2 de juny, pel qual es regula el trasllat de residus a l'interior del territori de l'Estat.

q) Declaració sobre l'import d'IVA efectivament suportat, en el cas que la persona beneficiària estigui subjecta
al règim de prorrata general o especial.

r) En el cas d'estar subjecta al règim de prorrata general, l'entitat haurà d'aportar un certificat de l'Agència
Tributària i/o còpia de les declaracions anuals segons els models corresponents.

s) En el cas d'estar subjecta al règim de prorrata especial, l'entitat haurà de presentar el certificat de l'Agència
Tributària, la relació de factures vinculades al projecte i una còpia del llibre d'IVA on figurin comptabilitzades.

t) Per justificar el compliment del Decret 67/2015, caldrà presentar el número d'expedient del certificat
d'aptitud de l'edifici o la seva sol·licitud indicant que s'ha presentat l'informe de la inspecció tècnica de l'edifici
(IITE) davant de l'Agència d'Habitatge de Catalunya (AHC), en un termini màxim de quatre mesos des de la
seva emissió.

12.9 Els projectes de rehabilitació energètica subvencionats mitjançant aquesta convocatòria amb un ajut
atorgat superior a 50.000,00 euros caldrà que presentin un compte justificatiu amb informe d'auditor que
inclourà la documentació requerida per a l'opció A, apartat B, de l'annex III del Reial decret 691/2021, de 3
d'agost, i una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades que inclogui:

a) Certificat final d'obra subscrit pel/per la director/a d'obra i pel/per la director/a d'execució de l'obra, si
s'escau, en el cas de les actuacions de millora de l'envoltant tèrmica (tipologia 1).

b) Certificat de la instal·lació tèrmica, subscrit pel/per la director/a de la instal·lació i instal·lador/a
autoritzat/ada, quan la participació d'aquesta última sigui perceptiva, registrat a l'òrgan competent a Catalunya
d'acord amb el RITE, en el cas de les actuacions sobre instal·lacions tèrmiques (tipologia 2).

c) Certificat d'eficiència energètica obtingut un cop executades les actuacions, subscrit per un/a tècnic/a
competent, on s'acrediti la millora de, com a mínim, una lletra en la seva qualificació energètica, mesurada en
l'escala d'emissions de diòxid de carboni (kg CO2/m2/any), i també la reducció del consum d'energia primària
no renovable del 30% respecte de la situació de partida, registrat al registre de Catalunya.

En el cas que l'edifici sigui dels inclosos a l'article 4.3 b), caldrà adjuntar una memòria justificativa d'arribar,
com a mínim, a un 30% d'estalvi d'energia primària no renovable respecte de la situació de partida, subscrit
per un/a tècnic/a competent.

d) Declaració responsable de la persona destinatària última on es faci constar que es compleix la normativa
relativa a les infraestructures comunes de telecomunicacions i instal·lacions digitals, quan sigui aplicable a
l'actuació el Reial decret 346/2011, d'11 de març, pel qual s'aprova el Reglament regulador de les
infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de telecomunicació a l'interior de les
edificacions.

e) Memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció,
d'acord amb el Reial decret 691/2021, aquesta convocatòria i la resolució de concessió de l'ajut, amb indicació
de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts. Aquesta memòria, la realitzarà i subscriurà un/a tècnic/a
titulat/ada competent autor/a del projecte o de la direcció de l'execució de l'actuació, i indicarà la data de
conclusió de les actuacions.

f) Informe que acrediti la realització adequada de les actuacions objecte de l'ajut concedit d'acord amb la
documentació presentada a la sol·licitud de l'ajut, emès per l'organisme de control o l'entitat de control, que
compleixi els requisits tècnics que estableix el Reial decret 410/2010, de 31 de març, pel qual es desenvolupen
els requisits exigibles a les entitats de control de qualitat de l'edificació i als laboratoris d'assajos per al control
de qualitat de l'edificació per a l'exercici de la seva activitat, o per l'entitat de control habilitada per al camp
reglamentari de les instal·lacions tèrmiques regulades per la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, i el Real
decret 2200/1995, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la infraestructura per a la qualitat i la
seguretat industrial, en l'especialitat o especialitats que millor s'adeqüin a la naturalesa de l'actuació.

g) Certificats emesos per Hisenda i per la Seguretat Social justificatius que la persona destinatària última dels
ajuts compleix les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, d'acord amb l'article 22 del
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, llevat
que els òrgans instructors de les comunitats autònomes o ciutats de Ceuta i Melilla habilitin els mitjans
electrònics o d'un altre tipus necessaris per realitzar per si mateixos aquesta comprovació i en deixin
constància en l'expedient, si s'escau amb la conformitat prèvia de la persona interessada.
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h) Declaració responsable acreditant l'existència o no d'altres subvencions o ajuts cobrats per a la mateixa
actuació o finalitat que la sol·licitada en el context d'aquest Programa d'ajuts procedents de qualsevol
Administració, organisme o entitat pública, nacional o internacional.

i) Documentació justificativa del compliment de l'article 7.8 c) d'aquesta Resolució mitjançant l'aportació del
projecte o la memòria tècnica on s'inclogui un estudi de gestió de residus de construcció i demolició, i el pla de
gestió dels residus de construcció i demolició corresponent en què es concreti com s'aplicarà, segons el Reial
decret 105/2008, pel qual es regula la producció i la gestió dels residus de construcció i demolició. La
justificació de l'obligació anterior es realitzarà de la manera següent:

I. Per a l'acreditació correcta del compliment de la valorització del 70% dels residus de construcció i demolició,
article 7.8 c) d'aquesta Resolució, l'adjudicatari/ària presentarà una memòria resum que reculli la quantitat
total de residus generats, classificats per codis LER, i els certificats dels gestors de destinació, on s'indiqui el
percentatge de valorització assolit a cadascuna de les instal·lacions. Els residus perillosos no valoritzables no es
tindran en compte per aconseguir aquest objectiu.

II. El compliment de l'establiment de mesures per realitzar una demolició selectiva s'acreditarà mitjançant els
codis LER inclosos en els certificats expedits pels gestors com a justificació del lliurament dels residus generats.
Aquests codis seran els corresponents a les fraccions retirades selectivament, com ara 170101, 170102,
170201, 170202, 170203, 170402, 170403 o 170405.

III. En el cas que es valoritzin residus a l'obra mateixa, l'adjudicatari/ària inclourà a la memòria resum
informació sobre les quantitats valoritzades per codi LER i els mitjans utilitzats (planta mòbil, gestor, etc.).

IV. En el cas que s'utilitzin àrids reciclats procedents de residus, l'adjudicatari inclourà a la memòria resum la
documentació que acrediti la compra d'aquests materials, en què indicarà la quantitat i el tipus de material.

V. En el cas que es produeixin residus d'amiant, caldrà justificar-ne el tractament adequat a través de la
notificació prèvia del trasllat dels residus d'amiant des del lloc de generació fins al gestor de residus i els
documents d'identificació dels trasllats de residus associats a aquests moviments, en aplicació del Reial decret
553/2020, de 2 de juny, pel qual es regula el trasllat de residus a l'interior del territori de l'Estat.

j) Informe d'auditor amb una revisió de la memòria econòmica abreujada que inclogui l'estat representatiu de
la totalitat de les despeses i inversions incorregudes en la realització de les activitats subvencionades,
degudament agrupades, amb identificació del creditor i del document, el seu import, la data d'emissió i, si
s'escau, la data de pagament.

En aquells casos en què la persona destinatària última dels ajuts estigui obligada a auditar els seus comptes
anuals, aquest/a mateix/a auditor/a serà l'encarregat/ada de revisar el compte justificatiu. En la resta dels
casos, l'auditor/a serà designat/ada per la persona destinatària última dels ajuts entre auditors o empreses
d'auditoria inscrites en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes (ROAC). S'ha de formalitzar un contracte entre
l'auditor/a i la persona destinatària final de la subvenció en què han de figurar els apartats indicats en el punt
k 3) de l'apartat B de l'opció A de l'annex III del Reial decret 691/2021.

L'informe d'auditor inclourà:

I. Relació de les comandes i/o els contractes relatius a les actuacions realitzades. En cas d'haver-hi
contractació pública, relació certificada i còpia dels contractes subscrits per la persona destinatària última de
l'ajut per a la realització de les actuacions, i documentació justificativa del procediment de contractació: adreça
web del perfil del contractant, plecs, anuncis de licitació i formalització de contractes, acords de l'òrgan de
contractació.

II. Relació i còpia de les factures i dels seus justificants bancaris de pagament corresponents a la inversió
elegible efectuada que responguin al pressupost i els contractes presentats. La relació ha de tenir la
identificació del creditor i el document, l'import, la data d'emissió, la data de pagament i la forma de
pagament. La relació certificada de les factures i els justificants bancaris de pagament corresponents també
s'haurà d'incloure en el formulari del tràmit de justificació. S'eximeix de l'obligació de presentar les factures
que tinguin un import inferior a 3.000 euros.

III. Reportatge fotogràfic de les actuacions realitzades que inclogui fotografies de la situació de l'edifici després
de les actuacions, i, si s'escau, dels equips i les instal·lacions principals finals objecte de l'ajut, i que mostri el
cartell publicitari de l'actuació. Informació i enllaç al lloc d'Internet de la persona destinatària última dels ajuts,
en el cas que en disposi, on la persona destinatària última dels ajuts informarà el públic sobre el possible
suport obtingut dels Fons Europeus FEDER i, si s'escau, de l'instrument de la Unió Europea que correspongui,
amb una breu descripció de l'operació, de manera proporcionada al nivell de suport prestat, amb els seus
objectius i resultats, i en què destaqui el suport financer de la Unió Europea.
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IV. Documentació justificativa sobre el procés de contractació de les actuacions per part de la persona
destinatària última dels ajuts. Ha d'acreditar la legalitat del procediment de contractació de les actuacions i que
disposa de com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació, quan
l'import de la contractació d'una despesa subvencionada superi la quantitat de 15.000,00 euros en el cas de
subministraments i serveis o 40.000,00 euros en el cas d'obres, llevat que per les característiques especials no
hi hagi en el mercat prou nombre d'entitats que els subministrin o els prestin, segons l'article 31.3 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre. En el cas que l'elecció no hagi recaigut en l'oferta més econòmica, s'adjuntarà
una memòria que justifiqui raonablement l'elecció de proveïdor.

V. Acreditar l'existència d'una comptabilitat separada o diferenciada per a totes les transaccions relacionades
(ingressos i pagaments, inclòs, si escau, l'ingrés d'ajuts, pagaments a proveïdors, etc.)

VI) Documentació justificativa que la persona destinatària última de l'ajut és titular dels comptes des dels quals
s'han fet els pagaments i en què s'ha d'ingressar l'ajut.

VII) Si s'escau, una justificació de les desviacions esdevingudes respecte del pressupost considerat en la
concessió de l'ajut.

o) Declaració responsable de la persona beneficiària que inclogui (segons model que estarà disponible en web
de l'ICAEN o IDAE):

I. El compliment de les normes nacionals i comunitàries sobre requisits d'igualtat d'oportunitats i no
discriminació aplicables a aquest tipus d'actuacions.

II. El compliment de les normes mediambientals nacionals i comunitàries, i sobre desenvolupament sostenible.

III. Aplicació de mesures antifrau eficaces i proporcionades en l'àmbit de gestió del projecte objecte d'ajut.

IV. En el cas de subcontractació, una declaració de la persona beneficiària segons la qual no té cap vinculació
amb les empreses que ha subcontractat, entenent vinculació en els termes que estableix el Reglament que
desenvolupa la Llei 38/2003, general de subvencions, segons model normalitzat, llevat de disposar
d'autorització expressa de l'òrgan concedent.

V. Els justificants de despesa s'han imputat a les diferents fonts de finançament de manera que no se supera
l'import unitari de cada justificant.

VI. El total de les fonts de finançament no supera el cost de l'actuació subvencionada.

l) Declaració sobre l'import d'IVA efectivament suportat, en el cas que la persona beneficiària estigui subjecta
al règim de prorrata general o especial.

m) En el cas d'estar subjecta al règim de prorrata general, l'entitat haurà d'aportar un certificat de l'Agència
Tributària i/o còpia de les declaracions anuals segons els models corresponents.

n) En el cas d'estar subjecta al règim de prorrata especial, l'entitat haurà de presentar el certificat de l'Agència
Tributària, la relació de factures vinculades al projecte i una còpia del llibre d'IVA on figurin comptabilitzades.

o) Donar d'alta el detall del projecte al cercador energètic de projectes i recursos educatius de l'Institut Català
d'Energia http://cercador.icaen.gencat.cat/#/cercador.

p) Per justificar el compliment del Decret 67/2015, cal presentar el número d'expedient del certificat d'aptitud
de l'edifici o la seva sol·licitud indicant que s'ha presentat l'informe de la inspecció tècnica de l'edifici (IITE)
davant de l'Agència d'Habitatge de Catalunya (AHC) en un termini màxim de quatre mesos des de la seva
emissió.

12.10 En el cas de corporacions locals, altres ens dependents de corporacions locals i consorcis adscrits a
corporacions locals, també hauran de presentar l'acord de l'òrgan de govern de l'entitat pel qual s'acorda
sol·licitar l'ajut, si no s'ha presentat en el moment de sol·licitar-lo.

12.11 Les factures, ja siguin completes o simplificades, han de complir els requisits que estableix el Reglament
pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre (BOE
núm. 289, d'1.12.2012). La descripció de l'operació ha d'aportar informació suficient sobre el concepte i el
període objecte de facturació perquè es pugui verificar la relació de la despesa amb l'actuació objecte de l'ajut.
Si el concepte de la factura no és prou explicatiu, cal adjuntar els albarans de lliurament corresponents o altra
documentació justificativa. En tot cas, s'ha de poder verificar el preu unitari de l'operació.

12.12 En el cas que en algunes de les factures sol·licitades no consti l'IVA, és obligatori fer referència a la
disposició normativa en virtut de la qual és d'aplicació l'exempció, d'acord amb l'article 6.1 j) del Reglament
esmentat.
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12.13 Els documents acreditatius del pagament han d'indicar, a més de tot allò que estableix el Reglament pel
qual es regulen les obligacions de facturació:

a) La identificació de la persona beneficiària i l'ordenant del pagament. L'ordenant ha de ser la persona
beneficiària de l'ajut i ha de fer-hi constar el seu NIF i la denominació social.

b) El concepte en què s'ordena el pagament i la remissió al número o números de factura a què correspon. Si
el document de pagament no fa referència a les factures, ha d'anar acompanyat de la documentació
complementària que permeti verificar la correspondència entre despesa i pagament.

12.14 En el cas de pagament mitjançant xec nominatiu, pagaré, lletres de canvi o similars, la persona
beneficiària ha d'aportar una còpia del document i una còpia de l'extracte bancari que n'acredita el càrrec.

12.15 No s'admeten els comprovants de pagament en efectiu quan incompleixin les limitacions per a aquest
tipus de pagament que estableix l'article 7 de la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de modificació de la normativa
tributària i pressupostària i d'adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la
prevenció i lluita contra el frau (BOE núm. 261, de 30.10.2012).

12.16 Els pagaments en efectiu s'han de justificar mitjançant rebuts signats i segellats pel proveïdor amb
indicació de la factura a què correspon el pagament i la seva data. El segell del proveïdor ha de contenir com a
mínim el nom i el NIF.

12.17 La justificació es presentarà per mitjans telemàtics.

 

13. Pagament

13.1 El pagament de la subvenció es farà efectiu en un únic lliurament un cop justificada l'execució de
l'actuació subvencionada i realitzades les actuacions de comprovació necessàries.

13.2 En el supòsit de reducció de la quantia prevista de la subvenció, el pagament es tramitarà per un import
reduït en la mateixa proporció a la desviació pressupostària produïda entre el cost final justificat de l'activitat
subvencionada i el cost inicialment pressupostat.

13.3 Prèviament al reconeixement de l'obligació de cadascun dels pagaments, l'òrgan instructor comprovarà
d'ofici si la persona beneficiària és al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i no té
deutes amb la Generalitat. La presentació de la sol·licitud de l'ajut per part de la persona interessada
comportarà l'autorització a l'ICAEN per obtenir els certificats o les verificacions necessaris per a la tramitació de
l'ajut a emetre per altres administracions o entitats públiques. Si la persona sol·licitant denega expressament
l'autorització esmentada mitjançant l'imprès de sol·licitud, caldrà que aporti el certificat o els certificats
corresponents. La presentació de la sol·licitud de subvenció faculta l'ICAEN per comprovar la conformitat de les
dades que s'hi contenen o es declaren.

 

14. Verificació i control de les accions subvencionables

Les actuacions de verificació per part de l'òrgan concedent de les accions subvencionables podran ser de dos
tipus:

a) Verificacions administratives

Tenen per objecte garantir que les declaracions justificatives de despeses presentades per les persones
beneficiàries estiguin acompanyades de la documentació justificativa (factures, nòmines, extractes bancaris,
etc.).

b) Verificacions in situ o sobre el terreny

Tenen per objecte comprovar la realització efectiva de l'acció subvencionada i/o el compliment de les
obligacions de les persones beneficiàries.

Les verificacions sobre el terreny es podran efectuar, si escau, durant la realització de l'acció subvencionada.

 

15. Revocació i reintegrament de les quantitats percebudes indegudament

15.1 L'òrgan concedent, amb la tramitació prèvia del procediment legalment establert, ha de revocar totalment
o parcialment les subvencions concedides amb l'obligació per part de la persona beneficiària de retornar
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l'import rebut i de pagar els interessos corresponents en els supòsits previstos al text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i a la Llei 38/2003,
17 de novembre, general de subvencions, i també en el cas de l'incompliment dels requisits i les condicions
establerts en aquestes bases reguladores.

15.2 Són causes d'invalidesa de la resolució de concessió, que comporten l'obligació de tornar les quantitats
percebudes, les que estableix l'article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

15.3 També escaurà el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència d'interès de demora
corresponent des del moment del pagament de l'ajut fins a la data en què s'acordi que escau el reintegrament
en els casos que estableix l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article
99 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya.

15.4 El reintegrament de les quantitats percebudes indegudament es regeix pel que estableix el Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i pel que resulti aplicable de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i les
normes de desplegament. El procediment de reintegrament de subvencions es regirà per les disposicions
generals sobre procediment administratiu que estableix el títol IV de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, sense perjudici de les especialitats que
estableixi la normativa aplicable en matèria de subvencions. A aquests efectes, l'òrgan competent per instruir
el procediment de revocació i/o reintegrament és la persona titular de la Direcció de l'Institut Català d'Energia,
que podrà acordar la compensació de deutes de naturalesa pública diferents amb els crèdits reconeguts a favor
de la persona deutora en virtut d'un acte administratiu, la qual cosa es farà constar a la resolució.

 

16. Publicitat i transparència

16.1 La persona beneficiària de la subvenció ha de donar la publicitat adequada al caràcter públic del
finançament del programa, l'activitat, la inversió o l'actuació objecte de subvenció segons l'article 25 del Reial
decret 691/2021, de 3 d'agost, l'article 12.8 i 12.9 d'aquesta Resolució i l'article 18.4 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions.

16.2 A més, caldrà:

a) Incloure el logotip de l'ICAEN i l'expressió “amb el suport de l'Institut Català d'Energia” utilitzant el logotip
corporatiu del Programa d'identificació visual (PIV) editat a la pàgina web de l'ICAEN
http://www.gencat.cat/piv/descarregues/dptEmpresa/03_14_dpt_empresa.html en els elements informatius i
de difusió de l'activitat objecte de la subvenció.

b) Incloure una llegenda relativa al finançament públic en cartells, plaques commemoratives, materials
impresos i mitjans electrònics o audiovisuals, o bé esments als mitjans de comunicació.

 

17. Protecció de dades de caràcter personal

Les dades seran incorporades al fitxer Subvencions, del qual és responsable l'Institut Català d'Energia, d'acord
amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'agost, relatiu a la protecció de
les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel
qual es deroga la Directiva 95/46/CE (DOUE L 119, de 4.5.2016), i, per a tots els aspectes que quedin fora de
l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals (BOE núm. 294, de 6.12.2018), i la resta de la normativa sectorial
reguladora d'aquesta matèria. La finalitat del tractament és la gestió de les activitats relatives a les àrees
finalistes d'actuació de l'ICAEN, com ara la gestió i el control de les sol·licituds de finançament trameses pels
particulars a l'ICAEN.

Les persones interessades poden exercir el dret a sol·licitar al responsable del tractament l'accés a les seves
dades personals, a rectificar-les o a suprimir-les, a limitar-ne el tractament o a oposar-s'hi i el dret a la
portabilitat de les dades mitjançant un escrit adreçat a l'Institut Català d'Energia, carrer del Foc, núm. 57,
08038 Barcelona, o mitjançant l'adreça icaen@gencat.cat.

 

18. Els terminis establerts en aquesta convocatòria s'entendran ampliats en els termes que determini la
normativa que aprova les seves bases reguladores.

Contra aquesta Resolució de convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs de
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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 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, 16 de febrer de 2022

 

 

Teresa Jordà i Roura

Presidenta del Consell d'Administració

 

 

Annex 1

Tramitació telemàtica de sol·licituds quan es tracti de persones jurídiques

 

Les persones que presentin les sol·licituds per mitjans telemàtics s'han d'identificar a través dels sistemes de
signatura electrònica admesos per la Seu electrònica d'acord amb els criteris establerts al Decret 76/2020, de 4
d'agost, d'Administració digital.

Les persones interessades s'han d'identificar per fer la resta de transaccions associades al procediment de
concessió i justificació dels ajuts per mitjans telemàtics a través del sistema de signatura electrònica que
determini la Seu electrònica mateixa.

 

−1 Adaptació del procediment

El procediment de sol·licitud dels ajuts regulats en l'annex 1 s'adapta a les peculiaritats de la tramitació
utilitzant tècniques telemàtiques mitjançant les normes d'aquest annex.

 

−2 Presentació de sol·licituds

2.1 Les sol·licituds per participar en la convocatòria pública d'aquests ajuts s'han de presentar per mitjans
telemàtics mitjançant la pàgina https://seu.gencat.cat.

2.2 Les sol·licituds realitzades per mitjans telemàtics es consideren presentades davant l'Administració quan
s'enregistrin en el Registre telemàtic corporatiu de la Generalitat de Catalunya (S@rCat) i quedi constància a
l'assentament d'entrada de les dades següents: número de registre d'entrada, data i hora de presentació, tipus
de document i assumpte, identificació de l'entitat sol·licitant i identificació de l'òrgan al qual s'adreça la
sol·licitud.

 

−3 Registre

L'únic registre telemàtic habilitat per a la recepció de les sol·licituds presentades per mitjans telemàtics és el
Registre telemàtic corporatiu de la Generalitat de Catalunya (S@rCat).

 

−4 Identificació de la persona sol·licitant
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4.1 La identificació i la signatura de la persona sol·licitant es faran mitjançant la utilització dels sistemes
d'identificació i de signatura electrònica admesos per la seu electrònica de la Generalitat, d'acord amb els
criteris establerts al Decret 76/2020, de 4 d'agost, d'Administració digital. En tot cas, les persones que
presentin les sol·licituds per mitjans telemàtics es podran identificar i signar electrònicament mitjançant
mecanismes d'identificació i signatura de nivell mitjà de seguretat o de nivell superior. En el cas que l'import
total de la subvenció adjudicada sigui superior a un total de 60.000 €, es requerirà un nivell alt de seguretat en
la identificació i la signatura electrònica per al tràmit d'acceptació de la subvenció o bé en el tràmit de
justificació.

4.2 En el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica, per realitzar la sol·licitud caldrà el certificat digital de
persona jurídica o el certificat digital del/de la representant de l'empresa, d'acord amb el paràgraf anterior.

 

−5 Còmput de terminis

5.1 La presentació de sol·licituds a través dels mitjans telemàtics establerts a l'apartat 2 d'aquest annex es pot
fer tots els dies de l'any durant les vint-i-quatre hores del dia, en els termes d'aquesta convocatòria.

5.2 Als efectes de còmput de terminis, la recepció pel Registre telemàtic corporatiu de la Generalitat de
Catalunya (S@rCat) un dia inhàbil s'entén efectuada el primer dia hàbil següent.

En el supòsit d'interrupció per circumstàncies accidentals del funcionament de la Seu, i sempre que sigui
tècnicament possible, la persona usuària que hi accedeixi ha de visualitzar un missatge en què es comuniqui
aquesta circumstància, s'indiquin els registres presencials on pot presentar la documentació alternativament i
s'informi dels efectes d'aquesta interrupció sobre el funcionament en el còmput dels terminis. No obstant, quan
no sigui tècnicament possible que la persona usuària accedeixi a visualitzar el missatge esmentat i es tracti de
tràmits que s'han de fer obligatòriament per mitjans telemàtics, si es produeix una interrupció no planificada en
el funcionament dels sistemes electrònics durant l'últim dia establert per a la realització del tràmit
corresponent, aquest tràmit es podrà dur a terme durant els tres dies hàbils consecutius.

 

−6 Efectes de la presentació de sol·licituds

6.1 D'acord amb l'article 3.1 de la Llei 6/2020, d'11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels
serveis electrònics de confiança, el DACC reconeix la validesa i l'eficàcia de les sol·licituds presentades
telemàticament sempre que es compleixi el mecanisme d'identificació de l'apartat 4 d'aquest annex.

6.2 L'entitat interessada pot acreditar la presentació de la sol·licitud aportant la confirmació de la recepció de la
sol·licitud de la tramitació telemàtica, que haurà d'incorporar, en tot cas, el número de registre d'entrada i la
data i l'hora de presentació al Registre telemàtic corporatiu de la Generalitat de Catalunya (S@rCat).

 

−7 Programes i aplicacions

Els programes i les aplicacions mitjançant els quals es tramita telemàticament el procediment de participació en
les convocatòries dels ajuts previstos en aquesta convocatòria estan disponibles al Centre de Telecomunicacions
i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

 

−8 Notificació telemàtica

El servei de notificacions electròniques ofereix una adreça electrònica (https://seu.gencat.cat) que actua com a
dipòsit de les notificacions electròniques i que compleix els requisits i les garanties de seguretat exigits per la
legislació vigent.

Rebreu un avís, sense efectes jurídics, del dipòsit de les vostres notificacions per correu electrònic o missatge
curt a la bústia o telèfon/s indicat/s.

D'acord amb l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, i l'article 56.4 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, des del moment del dipòsit de la notificació per part del
departament disposeu de 10 dies naturals per a la seva visualització o rebuig. Si transcorregut el termini de 10
dies naturals no heu accedit a l'adreça electrònica https://seu.gencat.cat o hi heu accedit però no heu
visualitzat la notificació, aquesta notificació s'entendrà rebutjada. Des del moment en què s'accedeix al
contingut de la notificació, s'entén que aquesta notificació ha estat practicada. Des del moment en què es
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rebutja la notificació, aquesta notificació es considera practicada.

 

 

Annex 2

Principis ètics i regles de conducta als quals les persones beneficiàries d'aquests ajuts han d'adequar la seva
activitat i efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis i regles

 

D'acord amb l'article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, les administracions i els organismes compresos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei han
d'incloure, en les bases de convocatòries de subvencions o ajuts, els principis ètics i les regles de conducta als
quals han d'adequar l'activitat les persones beneficiàries, i els efectes d'un eventual incompliment d'aquests
principis i regles.

En compliment d'aquesta previsió legal, es fan públics els principis ètics i les regles de conducta als quals les
persones beneficiàries d'aquestes subvencions han d'adequar la seva activitat i els efectes d'un eventual
incompliment d'aquests principis i regles.

 

Principis ètics i regles de conducta:

−1 Les persones beneficiàries de subvencions públiques han d'adoptar una conducta èticament exemplar,
abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en
coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, a parer seu, sigui
present o pugui afectar el procediment. Particularment, s'abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui
vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.

−2 Amb caràcter general, les persones beneficiàries de subvencions públiques, en l'exercici de la seva activitat,
assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions
corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o ajuts o en
els processos derivats d'aquestes convocatòries.

−3 En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les obligacions
següents:

a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte d'interessos.

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació de la
subvenció o l'ajut.

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni
per a terceres persones, amb la voluntat d'incidir en un procediment d'adjudicació de subvenció o ajut.

d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest òrgan realitzi per al seguiment i/o
l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de la convocatòria, particularment
facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons
públics.

e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa a les persones
adjudicatàries en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de
les obligacions de transparència que els pertoquin de manera directa per previsió legal en el supòsits establerts
en l'apartat 4t de l'article 3 de la Llei de transparència.

 

Efectes d'un eventual incompliment dels principis ètics i les regles de conducta

En cas d'incompliment dels principis ètics i les regles de conducta, serà d'aplicació el règim sancionador previst
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en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa a persones
beneficiàries d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació
vigent en matèria de subvencions.

 

(22.048.020)
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