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El Ministerio de Indústria, Energia y Turismo del 
Gobieno de Espanya manté oberta una 
convocatòria de línia d’ajuts a l'eficiència i 
l'estalvi energètic 
 
Aquestes línies d'actuació es concreten en diferents 
programes d'ajuts que han estat aprovats pel 
Consell d'Administració de l'IDAE, organisme que 
gestiona els ajuts directes i de suport al finançament 
que s'han articulat. 
Els programes estan dotats amb pressupostos 
provinents del Fons Nacional d'Eficiència Energètica 
i dels Pressupostos Generals de l'Estat 2015, podent 
ser cofinançats amb el Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER), dins del 
Programa Operatiu de Creixement Sostenible 2014-
2020. 
 
A quina línia del programa d’ajudes podem ? 
A la rehabilitació energètica d'edificis. L'objecte del 
present programa d'ajudes és incentivar i promoure 
la realització d'actuacions de reforma que afavoreixin 
la reducció d'emissions de diòxid de carboni, 
mitjançant l'estalvi energètic, la millora de l'eficiència 
energètica i l'aprofitament de les energies 
renovables en els edificis existents, amb 
independència del seu ús i de la naturalesa jurídica 
dels seus titulars.  
 
Quin és el termini de presentació de sol·licituds? 
Del 6 de maig de 2015 fins 31 de desembre de 2016 
(o a l’esgotament dels fons) 
 
Qui pot ser beneficiari? 

 Els propietaris d'edificis existents destinats a 
qualsevol ús, ja siguin persones físiques, o bé 
tinguin personalitat jurídica de naturalesa 
privada o pública. 

 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 a escometre les obres de reforma 
objecte de l'actuació a incloure en el programa. 

 
Com podem tramitar la nostra sol·licitud? 
El procediment per a la tramesa telemàtica de la 
sol·licitud i documentació que ha d'acompanyar a la 
mateixa, es troba publicat al web de l’IDAE. 
 
Quines actuacions són objecte de les ajudes? 
Els ajuts es destinaran a actuacions integrals en 
edificis existents de qualsevol ús (habitatge, 
administratiu, sanitari, docent, cultural, etc.) que 
afavoreixin l'estalvi energètic, la millora de 
l'eficiència energètica, l'aprofitament de les energies 
renovables i la reducció de les emissions de diòxid 
de carboni i que compleixin amb les condicions 
establertes per aquestes bases reguladores, 
excloent-se, de manera expressa, l'obra de nova 
planta.  
 
Aquestes actuacions s'han d'enquadrar en una o 
diverses de les tipologies següents, les quals es 
descriuen en l'annex I de la ressolució: 
1. Millora de l'eficiència energètica de 

l'envoltant tèrmica. 
2. Millora de l'eficiència energètica de les 

instal·lacions tèrmiques i d'il·luminació. 
3. Substitució d'energia convencional per 

biomassa a les instal·lacions tèrmiques. 
4. Substitució d'energia convencional per 

energia geotèrmica en les instal·lacions 
tèrmiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4044/id.858/mod.pags/mem.detalle
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/05/pdfs/BOE-A-2015-4993.pdf
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Quines són les característiques dels ajuts? 
 

Tipologia actuació 

Màxim a fons perdut 
Màxim 
préstec 

Ajuda 
% 

Ajuda 
addicional 

Eficiència 
Energètica 

Tipo 1: 
Envolupant 
tèrmica 

30% 
En funció de 
l'ús de l'edifici 
i d'acord amb 
el que 
estableix 
Annex I, per al 
tipus 
d'actuació. 
Fins als límits 
de la 
normativa 
d'ajuts d'Estat 
o taxa de 
cofinançament 
FEDER en la 
comunitat 
autònoma on 
radiqui el 
projecte, 
segons 
l'annex V. 

60% 

Tipus 2: 
Millora 
instal·lacions 
tèrmiques i 
il·luminació 

20% 70% 

Energies 
Renovables 

Tipus 3: 
biomassa 
instal·lacions 
tèrmiques 

25 % 65% 

Tipus 4: 
geotèrmica 
instal·lacions 
tèrmiques 

30% 60% 

 
Cal tenir en compte... 

 El lliurament dinerària sense contraprestació, en 
la quantia que s'estableixi en la resolució de 
concessió corresponent, serà efectuada al 
beneficiari que hagi justificat en temps i forma el 
compliment de l'actuació elegible, d'acord amb 
els requisits i condicions establerts en les 
presents bases .  

 

 No iniciat abans de l’entrada en vigor del 
programa. 

 Edifici existent, ha de figurar en el cadastre 
(abans del 2013). 

 En edificis d’habitatge, mínim 70% de la 
superfície destinada a aquest ús. 

 Cal demostrar que està al grup d’activitat 
econòmica hoteler. 

 Les actuacions han de millorar la qualificació 
energètica l’edifici al menys 1 lletra en kg 
CO2/m2 any respecte a la certificació. 

 Execució de les actuacions s’iniciarà abans 
de 6 mesos des de la notificació. 

 Préstecs formalitzats en escriptura pública, 
costos a compte i càrrec del beneficiari en 
un termini de 70 dies de notificació, sota les 
condicions següents: 

Euribor + 0,0%. 
Termini màxim d’amortització del 
préstec: 12 anys, (inclòs un període de 
carència opcional d’1 any). 
Aval del 20%. 

 

 Només es consideraran elegibles les actuacions 
integrals sobre un o diversos dels tancaments 
(façana, coberta, buits, etc.) de l'envoltant 
tèrmica de l'edifici, però no sobre un o diversos 
habitatges o locals del mateix edifici, 
considerades individualment per a les 
actuacions que s'enquadren en la tipologia 1 de 
l'apartat tercer. 
Per ser considerada elegible una actuació en 
alguna de les tipologies 2, 3 i 4 de l'apartat 
tercer, la potència tèrmica nominal de generació 
de calor o fred de la nova instal·lació tèrmica 
haurà de ser major que les que s'indiquen a 
continuació: 

Per a actuacions de la tipologia 2: 40 kW (en 
cas d'incloure instal·lació solar, aquesta 
haurà de tenir una potència de, almenys, 14 
kW). 
Per a actuacions de la tipologia 3: 40 kW. 
Per a actuacions de la tipologia 4: 10 kW. 

 

 Quan hi hagi múltiples generadors de calor, fred 
o d'ambdós tipus, i es procedeixi a la seva 
substitució, la potència s'obtindrà com suma de 
les potències tèrmiques nominals dels 
generadors de calor o dels generadors de fred. 
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 En el cas de les actuacions que incorporin 
energia solar tèrmica, la potència, a aquests 
efectes, es determinarà multiplicant la superfície 
d'obertura de camp dels captadors solars 
instal·lats per 0,7 kW / m2. En el cas que la 
instal·lació solar tèrmica sigui complementària 
amb un altre sistema de producció de calor o 
fred, sobre el qual s'actuï, la potència es 
determinarà com a suma de les potències de 
tots dos sistemes. 

 

 En qualsevol cas, només seran objecte d'ajuda 
dins del programa, les actuacions d'una o 
diverses de les tipologies descrites a l'apartat 
tercer, sempre que el cost elegible conjunt sobre 
el qual se sol·licita ajuda, superi els 30.000 €. 
D'altra banda, el cost elegible màxim a 
considerar per projecte objecte d'ajut, estarà 
limitat a un import de 4.000.000 € per al conjunt 
de les actuacions que es realitzin en un mateix 
projecte. 

 

 Els costos elegibles són: 

 Els honoraris professionals satisfets per 
a l'elaboració, pel tècnic competent, del 
certificat d'eficiència energètica  

 El cost de gestió de l'ajuda 

 El cost de la redacció dels projectes 
tècnics relacionats amb les tipologies 
d'actuació objecte d'ajuda; els costos de 
la direcció facultativa de les obres 

 Els costos d'execució de les obres, i 
instal·lacions en el seu cas 

 La inversió en equips efectuada 

 Els costos d'execució de la instal·lació, 
obra civil associada i instal·lacions 
auxiliars necessàries 

 

 No s'han d'incloure llicències, taxes, impostos o 
tributs. 

 

 En cap cas s'admetrà que les despeses de 
gestió superin el 4% de l'import de l'ajut atorgat, 
amb un límit de 3.000 € per expedient. 

 

 Aquests ajuts són compatibles  amb qualssevol 
altre ajut concedit, per a la mateixa finalitat, per 
qualssevol Administració pública o organismes o 
ens públics, nacionals o internacionals. 

 

 El termini d’execució serà de 24 mesos a partir 
de la data d'atorgament. 

 
 
AQUÍ trobareu la documentació oficial de la 
convocatòria. 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/05/pdfs/BOE-A-2015-4993.pdf

