
Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 6035 – 30.12.2011 66659

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

Disposicions

INSTITUT CATALÀ D’ENERGIA

RESOLUCIÓ
EMO/2981/2011, de 22 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores 
del Pla Renova’t de Finestres a Catalunya, i es fa pública la convocatòria per a 
l’any 2012.

El desenvolupament econòmic del nostre país i la seva convergència amb els 
estàndards europeus ha produït en els darrers anys un augment molt important del 
consum energètic. Aquest fet llasta la necessitat estratègica, econòmica i ambiental 
de reducció de la intensitat energètica.

En el sector de l’edificació els factors que intervenen en el consum de l’energia 
són diversos, i per tant les actuacions globals són complexes. El consum energètic 
dels edificis es reparteix entre les necessitats de producció d’aigua calenta, de cli-
matització i d’il·luminació (que pren especial importància en el sector terciari).

Els factors que influeixen en el consum energètic degut a les necessitats de clima-
tització són de diversa índole. D’una banda els factors relacionats amb l’eficiència 
del propi edifici, tant degut a la transmissió tèrmica de la seva envolupant com a 
l’eficiència de les seves instal·lacions tèrmiques. Per una altra banda entra en joc l’ús 
adequat que en faran els usuaris, que seran qui decidiran quina és la temperatura 
de confort o el grau de ventilació.

La intervenció en l’envolupant de l’edifici pot ser complexa. La major transmissió 
tèrmica es produeix a través de les obertures (finestres, portes-vidrieres, clarabo-
ies) tant a l’hivern, com a l’estiu. En els mesos de calor, als guanys energètics per 
transmissió tèrmica, s’afegeixen els guanys per radiació. Aquests últims es poden 
reduir amb proteccions solars (persianes, lamel·les) i en els mesos de fred les pèr-
dues tèrmiques per transmissió poden arribar a ser molt importants en funció de 
les característiques climàtiques i dels tancaments.

Amb l’objectiu tant de disminuir la transmitància tèrmica de les obertures com 
els guanys per radiació solar a través del vidre, es vol impulsar la renovació de les 
obertures i la renovació o implementació de sistemes de protecció solar annexos 
a aquestes obertures.

L’Institut Català d’Energia (ICAEN), del Departament d’Empresa i Ocupació, 
és l’organisme públic que té assignada l’execució de les activitats que emanen del 
Pla de l’Energia de Catalunya (PEC) 2006-2015, sens perjudici de les funcions de la 
Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat en matèria de promoció 
i difusió de la utilització de les energies renovables.

L’Estratègia d’Eficiència Energètica del PEC es coordina amb l’Estratègia d’Estalvi 
i Eficiència Energètica a Espanya 2004-2012 (E4). Per això, el 17 d’abril de 2008 es 
va formalitzar un conveni de col·laboració entre l’Institut per a la Diversificació i 
Estalvi d’Energia (IDAE) del Govern Espanyol i l’Institut Català d’Energia (ICAEN), 
per a la definició i la posada en pràctica de les actuacions previstes al Pla d’Acció 
2008-2012 de l’E4 (PAE4+) a Catalunya. En el Conveni s’identifiquen diverses 
actuacions que, junt amb altres específiques de l’Estratègia del PEC, requereixen 
el suport públic per a la seva implementació o extensió.

Vista la Llei 6/2011, de 27 de juliol, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
, i d’acord amb el que estableixen els articles 87 i següents del Decret legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvenci-
ons; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
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administratiu comú; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment 
i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, la Llei 26/2010, 
del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya i l’Ordre d’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control 
d’ajuts de subvencions;

Vist l’informe favorable emès per l’Assessoria Jurídica del Departament d’Em-
presa i Ocupació, i en ús de les atribucions que em són conferides,

RESOLC:

Article 1
Objecte

S’aproven les bases reguladores que regiran el Pla Renova’t de Finestres, mitjançant 
l’atorgament de subvencions, en règim reglat, als titulars que canviïn finestres i altres 
obertures per altres de més eficients, en els terminis i en les condicions establertes. 
L’ajut també s’aplica a la incorporació o substitució de sistemes de protecció solar 
de la mateixa obertura sempre que tant l’obertura com la protecció compleixin els 
terminis i les condicions establerts.

Article 2
Convocatòria

2.1 S’obre la convocatòria per a l’any 2012 per a la concessió de subvencions 
que regiran el Pla Renova’t de Finestres a Catalunya.

2.2 La quantitat màxima a la línia d’ajuts per als diferents plans de renovació 
és de 7.000.000 d’euros, distribuïda de la manera següent:

a) El Pla Renova’t de Finestres per a habitatges particulars i actuacions integrals 
en blocs d’habitatges per a la convocatòria 2012 és de 6.000.000 euros, aplicats a la 
aplicació pressupostària 780.0001, Subvencions a famílies, del pressupost de l’Institut 
Català d’Energia, amb càrrec a la dotació pressupostària per a l’exercici 2012.

b) El Pla Renova’t de Finestres per a edificis del sector terciari per a la convoca-
tòria 2012 és d’1.000.000 euros, aplicats a les següents aplicacions pressupostàries, 
del pressupost de l’Institut Català d’Energia, amb càrrec a la dotació pressupostària 
per a l’exercici 2012:

Aplicació pressupostària 770.0001 A Empreses privades Import 600.000€.
Aplicació pressupostària 781.0001 A Fundacions. Import màxim: 130.000€.
Aplicació pressupostària 782.0001 A altres institucions sense finalitat de lucre i 

altres ens corporatius Import màxim: 270.000 €
Segons el nombre de sol·licituds que es presentin per als diferents plans de re-

novació i per a les diferents tipologies de beneficiaris que es regulen en aquesta 
convocatòria, i en el cas que se superin les previsions pressupostàries assignades 
a algun dels Plans o de les categories de beneficiaris, l’ICAEN ampliarà els fons 
destinats a l’esmentat pla en detriment de l’altre, el pressupost inicial del qual no 
s’hagi exhaurit en aquesta convocatòria.

En el supòsit que un cop resolta la convocatòria s’hagi esgotat l’import màxim 
destinat en aquest exercici a les accions regulades en aquesta Resolució, i a mesura 
que es produeixen renúncies o revocacions de les subvencions, es podran assignar 
nous atorgaments als projectes que no van arribar a obtenir subvenció i que, atesa la 
data de registre de la sol·licitud de subvenció, mantenien una posició immediatament 
posterior a la dels projectes subvencionats, sempre que aquests projectes es puguin 
realitzar en els terminis establerts per aquesta Resolució

Quan el nombre de sol·licituds superi la previsió pressupostària es podrà incremen-
tar excepcionalment la quantia màxima d’aquest crèdit en un import addicional, sense 
necessitat d’una nova convocatòria, bé per haver reconegut o liquidat obligacions 
derivades de convocatòries anteriors per import inferior a la subvenció concedida o 
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bé com a conseqüència d’una generació, ampliació o incorporació de crèdit, tal com 
s’estableix en l’apartat 2 de l’article 58 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que 
aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions. L’efectivitat de la 
quantia addicional queda condicionada a la declaració de disponibilitat de crèdit, 
com a conseqüència de les circumstàncies anteriorment assenyalades, que habiliti 
un increment de la dotació pressupostària destinada a aquests ajuts.

Si la quantia addicional s’incorpora amb posterioritat a la resolució de la convo-
catòria, s’utilitzarà per a concedir noves subvencions per als expedients que hagin 
quedat en la llista d’espera per falta de pressupost.

2.3 Els fons pressupostaris d’aquesta convocatòria provenen integrament de 
l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE) del Govern Espanyol, 
que seran transferits d’acord amb les previsions del conveni de col·laboració signat 
entre l’esmentat Institut i l’Institut Català d’Energia de data 17 d’abril de 2008. El 
pagament dels ajuts restarà condicionat a disponibilitats pressupostàries i a la prèvia 
transferència dels fons per part de l’IDAE.

2.4 L’atorgament d’aquests ajuts per a la convocatòria 2012, d’acord amb el 
que estableix l’article 92.7 de la Llei de finances públiques de Catalunya, restarà 
condicionat i està sotmès a la condició suspensiva de l’existència de crèdit en el 
moment de la resolució i a les disponibilitats pressupostàries.

2.5 D’acord amb les disponibilitats pressupostàries, es podrà obrir una con-
vocatòria posterior quan no s’esgoti l’import màxim destinat a aquesta primera 
convocatòria.

Article 3
Règim jurídic

A aquestes bases els són aplicables el Text refós de la Llei de finances públiques 
de Catalunya, la Llei general de subvencions, el reglament de la Llei 38/2003, ge-
neral de subvencions, i l’Ordre d’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació 
i control d’ajuts i de subvencions.

Article 4
Termini i lloc de presentació de sol·licituds

4.1 Termini de presentació de sol·licituds.
El termini per a presentar sol·licituds i documentació annexa serà des del 15 

de febrer de 2012 fins el 30 d’abril del 2012, o fins l’exhauriment del pressupost 
disponible per a cadascuna de les línies.

4.2 Les sol·licituds s’han de presentar als llocs i pels mitjans a què fa referència 
la base 5 d’aquesta Resolució.

Article 5
Òrgan competent, resolució dels ajuts i recursos

L’òrgan competent per a la tramitació i resolució del procediment, el termini per 
a la seva conclusió, el mitjà de notificació de la resolució i el règim de recursos es 
regulen a les bases 7 i 8 d’aquesta Resolució.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Resolució entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 22 de desembre de 2011

F. XAVIER MENA

President del Consell d’Administració
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ANNEX 1

Bases reguladores

Base 1
Objecte

L’objecte d’aquestes bases es regular el Pla Renova’t de Finestres a Catalunya, mit-
jançant l’atorgament d’ajuts als titulars per a la renovació de les obertures ( finestres, 
portes-vidrieres i claraboies) i per a la millora de la protecció solar de les mateixes 
obertures que es renovin mitjançant persianes, gelosies, lamel·les o tendals.

La reducció de la transmissió tèrmica de les obertures permetrà aconseguir un 
estalvi energètic durant tot l’any, tant en calefacció com en refrigeració. La renovació 
o incorporació de proteccions solars permetrà estalviar energia en refrigeració.

Les característiques tècniques de les actuacions subvencionables, els requisits 
tècnics i les actuacions excloses, els agents del procés i les seves funcions s’esta-
bleixen a l’annex 2 d’aquesta Resolució.

Base 2
Terminis

2.1 Termini de presentació de sol·licituds.
El termini per presentar sol·licituds serà des del 15 de febrer de 2012 fins al 30 

d’abril de 2012, o fins l’exhauriment del pressupost disponible per a cadascuna de 
les línies.

En cas de tancament del Pla per exhauriment de pressupost, s’admetran sol·licituds 
fins a un percentatge del 20% per sobre del pressupost de cada pla de renovació 
destinat a aquesta Resolució, amb data límit de 30 d’abril de 2012, a l’efecte que, a 
mesura que es produeixen renúncies o revocacions, es puguin assignar, mitjançant 
resolució de la directora de l’ICAEN, nous atorgaments a les sol·licituds que mantin-
guin una posició immediatament posterior a la de les sol·licituds subvencionades.

2.2 Termini de vigència del Pla.
La vigència del Pla serà des de l’1 de gener de 2012 fins al 28 de setembre de 2012.
2.3 Termini d’execució.
La compra i instal·lació de les obertures subvencionades s’haurà pogut realitzar 

a partir de l’1 de gener de 2012 i fins l’acabament del període de vigència del pla.
2.4 Termini de justificació.
El beneficiari de la subvenció haurà de justificar la despesa per a la qual va sol-

licitar l’ajut, com a màxim el 28 de setembre de l’any 2012 En el supòsit de subven-
cions atorgades com a conseqüència de renúncies o revocacions de les quals parla 
el punt 2.1 anterior, el termini màxim per presentar la justificació de la subvenció 
serà igualment el 28 de setembre de l’any 2012.

Base 3
Quantia dels ajuts

La quantia màxima de l’ajut del Pla Renova’t de Finestres per a la convocatòria 
2012 serà diferent en funció de l’ús de l’edifici:

3.1.a) Per a habitatges particulars que han de ser primera residència:
Per a la renovació d’obertures es subvencionarà una quantitat màxima de 130 

€/m² d’obertura renovada en tots els casos. No obstant, la quantia de la subvenció 
per aquest concepte no podrà superar el límit de 3.000 € per beneficiari.

Per a la renovació o incorporació de proteccions solars instal·lades a obertures 
que hagin estat renovades es podrà subvencionar una quantitat màxima de 40 €/m² 
de protecció solar. En qualsevol cas però, la quantia de la subvenció per aquest 
concepte no podrà superar el límit de 1.000 € per beneficiari.

Per tant, la quantia màxima que es podrà rebre en concepte d’ajut per la suma 
d’ambdues renovacions relacionades en aquest apartat a) no superarà el límit de 
4.000 € per beneficiari.
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3.1.b) Per a edificis del sector terciari i actuacions integrals en blocs d’habitat-
ges:

Per a obertures renovades es subvencionarà una quantitat màxima de 100 €/m² 
d’obertura renovada.

Per a la instal·lació de proteccions solars es podrà subvencionar una quantitat 
màxima de 40 €/m² de protecció solar.

La quantia màxima que es podrà rebre en concepte d’ajut per la suma d’ambdu-
es accions relacionades en aquest apartat b) no superarà el límit de 100.000 € per 
beneficiari.

Les actuacions de renovació o incorporació de proteccions solars, només seran 
subvencionables en cas de que vagin acompanyades d’una renovació o substitució 
d’obertura.

En qualsevol dels casos inclosos a les lletres a) i b) d’aquesta base, la quantia de 
la subvenció no podrà superar mai el 35% del cost elegible. El cost elegible inclou 
el preu del material: bastiments, marcs, vidres i proteccions solars, i el de la seva 
col·locació.

Està exclòs del cost elegible l’IVA, la col·locació de motors, els treballs del ram 
de paleta, com pot ser la substitució de bastiments i premarcs antics, col·locació de 
caixes, torns i corrons, i els repassos de guix, de pintura etc.

En edificis del sector terciari, caldrà fer una sol·licitud diferent per a cada edifici 
on es volen renovar les obertures encara que el sol·licitant sigui el mateix.

En el cas d’habitatges particulars, s’admetrà una sola sol·licitud per habitatge.
3.2 Inversió mínima.
La inversió mínima que s’ha de realitzar per poder sol·licitar subvenció, en qual-

sevol dels casos de l’article 3.1 anterior, és de 1.000 euros.

Base 4
Beneiciaris i requisits

4.1 Es consideraran beneficiaris i podran acollir-se als ajuts regulats en aquesta 
Resolució totes les persones físiques i jurídiques que es relacionen a continuació:

a) Per a habitatges particulars:
Famílies (s’inclouen en aquesta tipologia de beneficiari les comunitats de béns 

formades per famílies).
b) Per a edificis del sector terciari i actuacions integrals en blocs d’habitatges:
Famílies (s’inclouen en aquesta tipologia de beneficiari les comunitats de propi-

etaris formades per famílies).
Empreses privades .
Institucions sense finalitat de lucre.
Fundacions.
Altres institucions sense finalitat de lucre i altres ens corporatius.
S’entendrà per empresa qualsevol entitat que realitzi una activitat econòmica, 

amb independència del seu estatut jurídic i de la seva forma de finançament. I per 
activitat econòmica, tota activitat consistent a oferir béns i serveis en un determinat 
mercat i que podria, en principi, ser desenvolupada per un operador privat amb la 
finalitat d’obtenir beneficis.

4.2 Requisits que s’han de complir per obtenir la condició de beneficiari:
No trobar-se en cap dels supòsits previstos a l’ article 13 de la Llei 38/2003, de 

17 de novembre, general de subvencions.
Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de Seguretat 

Social i no tenir deutes amb la Generalitat de Catalunya.
4.3 Per tenir la condició de beneficiari de la lletra a) de la base 3.1, s’haurà de 

complir la condició següent:
Estar empadronats a l’habitatge on s’efectuen les accions objecte d’aquesta 

subvenció.
4.4 Per tenir la condició de beneficiari de la lletra b) de la base 3.1, s’han de 

complir les condicions següents:
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a) La justificació que el sol·licitant compleix la quota de reserva per a la inte-
gració social dels minusvàlids, establerta per la legislació vigent que es determina 
a l’article 92.5 de la Llei de finances públiques de Catalunya.

b) No haver estat sancionats, durant el termini d’un any amb anterioritat a la 
data de publicació d’aquesta convocatòria, en resolució ferma, per la comissió d’in-
fracció greu en matèria d’integració laboral de disminuïts o molt greu en matèria 
de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat 
amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l’ordre social, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.

c) Complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, 
de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 7.1.1998).

d) En el cas d’empreses, segons la definició comunitària d’empresa recollida a la 
base 4 d’aquesta Resolució, no tractar-se d’una empresa en crisis segons definició 
comunitària recollida a les directrius comunitàries sobre ajudes estatals de salvament 
i reestructuració d’empreses en crisis (DOUE C 244 de 01.10.04).

e) En cas de ser una empresa segons la definició comunitària d’empresa recolli-
da a la base 4 d’aquesta Resolució que estigui subjecta a una ordre de recuperació 
pendent després d’una decisió prèvia de la Comissió que hagi declarat una ajuda 
il·legal i incompatible amb el mercat comú, haurà d’haver reemborsat l’import de 
l’ajut més els interessos corresponents de l’ordre de recuperació.

f) Les empreses amb una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones tenen 
l’obligació, d’acord amb els agents socials, de declarar i indicar els mitjans que 
l’entitat utilitzarà com a mesures de prevenció i detecció dels casos d’assetjament 
sexual i d’assetjament per raó de sexe i intervenir-hi als seus centres de treball, 
d’acord amb el que estableix l’article 92.7 del Text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya.

g) Als efectes del que disposa l’article 90 bis e) de la Llei de finances públiques 
de Catalunya, no es podran concedir subvencions o transferències a entitats els 
directius de les quals perceben remuneracions que, atenent les circumstàncies de 
l’entitat i del perceptor de la remuneració, són manifestament desproporcionades.

Base 5
Sol·licituds i documentació

5.1 Sol·licituds
El sol·licitant de l’ajut és el responsable de la presentació de la sol·licitud dins del 

termini establert, juntament amb la documentació exigida.
El procés bàsic que seguirà tot expedient de subvenció associat al Pla Renova’t 

de Finestres 2012 serà el següent:
5.1.1 L’ICAEN farà difusió del Pla pels seus mitjans habituals (ràdio i internet) i 

les empreses comercialitzadores adherides informaran als seus clients de l’existència 
de la campanya i dels ajuts establerts en aquesta resolució de subvenció.

5.1.2 A les pàgines web http://www.gencat.cat/icaen o www.plarenovat.cat, els 
interessats a sol·licitar un ajut en el marc d’aquesta resolució de subvenció tindran 
a la seva disposició un formulari que els permetrà, introduint les dades sobre el 
municipi on es troba l’edifici per al qual vulguin sol·licitar la subvenció, conèixer, 
amb caràcter purament informatiu, la zona climàtica que els correspon i, per tant, 
les característiques tècniques que hauran de tenir les noves fusteries. També tro-
baran informació sobre el procés que hauran de seguir per efectuar la sol·licitud i 
les condicions de l’ajut, i sobre la documentació que caldrà presentar per sol·licitar 
l’ajut.

5.1.3 L’interessat en sol·licitar l’ajut haurà d’omplir un formulari digital de sol-
licitud, que podrà obtenir connectant-se a Internet a les adreces http://www.gencat.
cat/icaen o www.plarenovat.cat.

Les empreses comercialitzadores adherides facilitaran als seus clients l’accés a 
aquest formulari i l’ajudaran a omplir-lo, en el cas que el client estigui interessat a 
tramitar la sol·licitud d’ajut.

http://www.gencat.cat/icaen
http://www.gencat.cat/icaen
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5.1.4 Un cop omplert el formulari de sol·licitud, annexats els documents indicats 
a l’apartat 5.2.1 i feta la tramesa electrònica de tota aquesta documentació, el formu-
lari s’haurà d’imprimir. La impressió generarà tres exemplars: un pel responsable 
de l’empresa comercialitzadora o instal·ladora, un altre pel beneficiari, i un tercer 
exemplar que s’haurà de fer arribar a l’empresa tramitadora del pla. Aquest formulari 
en paper haurà de ser signat pel sol·licitant.

Es recomana que els sol·licitants també imprimeixin una còpia de la documen-
tació que s’hagi incorporat en format electrònic, per tenir constància del que s’ha 
adjuntat.

5.1.5 El formulari de sol·licitud, a més proporcionar un codi identificatiu, indicarà 
al sol·licitant la transmitància que hauran de tenir les obertures i l’import màxim 
que li pot ser atorgat, així com la documentació que caldrà aportar en el moment 
de la justificació.

Aquest codi serà la principal referència per als tràmits posteriors que s’hagin 
de fer.

5.1.6 Caldrà fer arribar a l’empresa tramitadora del pla un exemplar en paper de 
la sol·licitud signada pel sol·licitant que, a l’igual que en la resta de fases del procés, 
es podrà tramitar per dues vies:

a) Directament pel beneficiari.
En un termini de 10 dies hàbils des de la data de l’enviament telemàtic del formulari 

en format electrònic, el formulari de sol·licitud signat en paper es podrà
- Presentar a les oficines de l’empresa tramitadora. L’ICAEN informarà a la seva 

pàgina web i a la web del pla de les adreces i horaris d’aquestes oficines.
- Presentar a les oficines de l’ICAEN, al carrer Pamplona, 113, de Barcelona. 

L’horari de Registre per a aquelles persones que decideixin portar la seva sol·licitud 
a la seu de l’ICAEN serà al matí de 8.30 a 14.30 hores, de dilluns a divendres, i a 
la tarda de 16.00 a 18.30 hores, de dilluns a dimecres. Durant la setmana del 2 al 
8 d’abril, ambdós inclòs, l’horari de Registre serà al matí de 8.30 a 14.30 hores, de 
dilluns a divendres.

- Enviar per correu certificat o per qualsevol dels procediments que preveu l’article 
38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, a l’adreça o apartat de correus que 
s’indicarà en el mateix formulari i en el web de l’ICAEN.

b) A través de l’empresa comercialitzadora adherida.
- Les empreses comercialitzadores adherides al Pla Renova’t de Finestres gesti-

onaran directament les sol·licituds dels seus clients si aquests així ho desitgen. Les 
empreses comercialitzadores adherides enviaran periòdicament a l’empresa trami-
tadora les sol·licituds presentades, sempre que hi hagi un mínim de 10 expedients 
acumulats i, en tot cas, a la finalització del termini de presentació de sol·licituds 
enviaran la resta de la documentació que quedi pendent.

En aquest cas, la recollida física dels expedients no afectarà el procediment de 
concessió reglat de l’ajut, ja que es respectarà la data i hora de la tramesa telemàtica 
del formulari de sol·licitud.

5.1.7 L’empresa tramitadora verificarà que les sol·licituds estiguin degudament 
emplenades i amb tota la documentació adjunta corresponent. Del resultat de la 
verificació, se n’enviarà notificació al peticionari de l’ajut sobre la concessió, de-
negació o sol·licitud d’esmena.

5.1.8 Per a aquelles sol·licituds atorgades, una vegada efectuada la renovació i 
pagada la factura, el beneficiari podrà entrar a les pàgines web abans esmentades, 
i identificant-se amb el seu número de NIF i del codi que l’ICAEN ha assignat a 
la seva sol·licitud i que consta al formulari de sol·licitud, accedirà a un formulari 
digital on haurà d’introduir el número de compte corrent on voldrà que se li faci la 
transferència, indicarà els m2 realment substituïts i la inversió realment realitzada 
en cas de que els valors siguin diferents als indicats al formulari de sol·licitud, però 
mai superiors als indicats al formulari, i haurà d’adjuntar tota la documentació 
requerida a la base 5.2.3 d’aquesta Resolució.



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 6035 – 30.12.201166666

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

Disposicions

Aquest formulari de justificació crearà un document que, de la mateixa manera 
que a la sol·licitud, en el moment d’imprimir-lo generarà tres còpies, una per al 
sol·licitant, una altra per a l’empresa comercialitzadora adherida, i una tercera 
que caldrà trametre signada a l’ICAEN, a través de l’empresa comercialitzadora 
adherida mitjançant qualsevol dels procediments abans esmentats per a la sol-
licitud.

5.1.9 En funció del tipus de sol·licitant, caldrà adjuntar també a la còpia del do-
cument de justificació en paper que s’ha d’enviar a l’ICAEN un exemplar en paper 
dels documents que s’indiquen a l’apartat 5.2.3.

5.2 Documentació.
5.2.1 Per sol·licitar l’ajut, s’ha de presentar el formulari de sol·licitud imprès en 

paper signat pel sol·licitant. Cada sol·licitud haurà de tenir el seu propi formulari, 
en cas que el mateix sol·licitant ho faci per a més d’un edifici, se’n farà una per a 
cada edifici (document a presentar telemàticament i també en paper).

Amb el formulari de sol·licitud s’haurà d’adjuntar la següent documentació:
1) Còpia del pressupost de la renovació d’obertures i sistemes de protecció solar, 

que haurà d’emetre l’empresa comercialitzadora o instal·ladora al comprador, i que 
haurà d’incloure com a mínim, els següents conceptes:

Nom i CIF de l’establiment que farà els treballs.
Nom, NIF i domicili del sol·licitant de l’ajut i DNI del representat
Adreça de l’edifici on es faran les obres de renovació.
Descripció de la renovació detallant les accions incloses dins del concepte de 

renovació. Dimensions de les obertures a renovar expressades en m2, tant de les 
finestres com de les proteccions solars.

Orientació geogràfica de l’obertura en cas d’incorporació de proteccions so-
lars.

Cost de materials i col·locació en obra, exclosos els motors, els treballs del ram 
de paleta, com pot ser la substitució de bastiments i premarcs antics, col·locació de 
caixes, torns i corrons, repassos de guix, de pintura etc.

Cost de l’IVA per separat. L’IVA està exclòs de l’ajut.
Transmitància de la tapa de la caixa de la persiana en cas d’haver-n’hi.
Aquest pressupost caldrà només enviar-lo telemàticament, no caldrà presentar-

ne còpia en paper.
2) Document de marcatge CE de les obertures pressupostades on s’indiqui 

la seva transmitància tèrmica i, en el cas que la zona climàtica del sol·licitant 
ho comporti, el valor del factor solar modificat (document a presentar només 
telemàticament).

5.2.2 Les autoritzacions a l’òrgan instructor per consultar el compliment de 
les obligacions amb l’AEAT (les dades relatives al compliment de les obligacions 
tributàries), la TGSS (les dades relatives al compliment de les obligacions amb 
la Seguretat Social) i l’ATC (les dades relatives al compliment de les obligacions 
amb la Generalitat de Catalunya) i qualsevol altra relacionada amb el compliment 
d’obligacions es consideren donades pel sol fet de signar la sol·licitud de subvenció, 
d’acord amb el què estableix l’article 24 de la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures 
fiscals i financeres.

5.2.3 L’imprès de sol·licitud inclou:
a) Autorització per a la verificació de l’autenticitat i vigència del DNI del sol-

licitant o del representant legal, així com, per als sol·licitants inclosos en la tipologia 
famílies, de les dades d’empadronament del sol·licitant.

En el supòsit de que el sol·licitant no autoritzi a l’ICAEN a efectuar aquesta 
verificació, haurà d’adjuntar a la sol·licitud, còpia del DNI i de l’empadronament, 
tant telemàticament com còpia en paper.

b) Declaració expressa conforme el sol·licitant no incorre en cap dels supòsits que 
preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

c) Declaració de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l’Agència 
Tributària, la Generalitat i la Seguretat Social.
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d) Declaració de les sol·licituds de subvencions relatives al mateix projecte di-
rigides a la Unió Europea o a qualsevol altra administració o entitat pública estatal 
o internacional o privada i, si s’escau, de la concessió de subvencions, relatives al 
mateix projecte, realitzada per qualsevol de les administracions públiques.

e) Declaració dels ajuts en concepte de minimis rebuts per la persona sol·licitant 
en els dos exercicis fiscals anteriors i durant l’exercici fiscal en curs, amb indicació 
de l’import, l’ens atorgant, la data de l’atorgament i els costos o despeses subvenci-
onades (només per a sol·licitants que desenvolupin una activitat econòmica).

f) Per a beneficiaris empreses privades amb una plantilla igual o superior a 25 
treballadors: declaració que l’entitat utilitzarà les mesures de prevenció i detecció 
dels casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe.

g) Per a beneficiaris empreses privades, institucions sense ànim de lucre i 
fundacions: declaració conforme el local, sala, establiment o centre de treball 
compleix els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei de 
política lingüística.

h) Per a beneficiaris empreses privades, institucions sense ànim de lucre, fun-
dacions i altres ens corporatius: declaració expressa de compliment de la quota 
de reserva per a la integració social de minusvàlids, establerta en un 2% per a les 
empreses o institucions amb més de 50 treballadors.

i) Per beneficiaris empreses privades, segons definició comunitària d’empresa 
recollida a la base 4 d’aquesta Resolució: declaració de si es tracta d’una empresa 
dedicada a la producció primària de productes agrícoles, segons estableix el Re-
glament (CE) 1535/2007.

j) En cas de tractar-se d’empreses segons la definició recollida a la base 4 d’aquesta 
Resolució, declaració responsable de no trobar-se subjecte a una ordre de recuperació 
pendent després d’una decisió prèvia de la Comissió que hagi declarat una ajuda 
il·legal i incompatible amb el mercat comú.

k) Per a beneficiaris empreses privades, institucions sense ànim de lucre, 
fundacions i altres institucions sense finalitat de lucre i altres ens corporatius: 
declaració responsable que l’entitat sol·licitant dóna publicitat a les remuneraci-
ons dels directius en la memòria que s’adjunta amb llurs estats comptables, fent 
constar el registre públic on està dipositada. Per als supòsits en què el sol·licitant 
expressament manifesti que no autoritza a l’ICAEN per efectuar les comprovaci-
ons esmentades o que el sol·licitant no doni la publicitat a la memòria, declaració 
responsable en què es facin constar les remuneracions dels directius de l’entitat 
sol·licitant.

5.2.4 Per a justificar l’ajut caldrà presentar:
Tots els beneficiaris:
i. Formulari de justificació (document a remetre tant telemàticament com còpia 

en paper signada pel sol·licitant).
ii. Còpia de la factura (emesa a nom de qui va sol·licitar l’ajut), en la qual es distin-

geixin els mateixos conceptes descrits al pressupost. A la factura hauran de constar 
les dades de la deixalleria on s’han portat els residus de finestres i proteccions solars 
retirats (document a remetre tant telemàticament com còpia en paper).

iii. Còpia del document justificatiu d’haver realitzat el pagament de la factura 
indicada al punt anterior. A aques efecte, l’ICAEN admetrà qualsevol mitjà de 
pagament que permeti acreditar la sortida de fons del beneficiari cap al proveïdor 
o subministrador així com l’entrada d’aquests en els comptes del proveïdor submi-
nistrador deixant constància del concepte, la data i import a fi de comprovar que el 
pagament ha estat realitzat abans de finalitzar el període de justificació.

Si la forma de pagament és mitjançant pagament en efectiu, el document justificatiu 
consistirà en un rebut, signat i segellat pel proveïdor, en el qual haurà de constar 
la factura o document justificatiu de la despesa que correspongui al pagament i la 
seva data. No s’admetran justificacions de pagaments en metàl·lic de més de 1.200 
euros. Tampoc no s’admetran auto factures (document a remetre tant telemàtica-
ment com en paper).
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iv. Document de marcatge CE de la fusteria col·locada amb indicació de la trans-
mitància del conjunt i, en el cas que la zona climàtica del sol·licitant ho comporti, 
el valor del factor solar modificat (a enviar només telemàticament).

v. Fotografia de la més gran de les obertures després de la substitució, en una visió 
global de la finestra on es vegi que la finestra es troba en contacte amb l’ambient 
exterior (a enviar només telemàticament).

- Documentació addicional en cas d’actuacions en edificis plurifamiliars on es 
realitza una actuació integral i en els edificis terciaris:

i. Justificació del factor solar modificat (a enviar només telemàticament).
- Documentació addicional per a empreses privades, i per a institucions sense 

ànim de lucre, fundacions i altres ens corporatius.
i. Original i còpia o còpia compulsada de la documentació que acredita la cons-

titució de l’entitat o societat i el seu corresponent registre (document a remetre tant 
telemàticament com còpia en paper).

ii. Original i còpia o còpia compulsada del nomenament, de la delegació de 
facultats efectuada o dels poders del representant de la societat o entitat (document 
a remetre tant telemàticament com còpia paper).

iii. Fotocopia compulsada del NIF del sol·licitant.
5.2.5 Els documents en format digital hauran de ser en format pdf si són de text 

i jpg si són fotografies o imatges, i la mida màxima serà de 800 k.
5.3 Caldrà que el beneficiari guardi còpia de la seva sol·licitud registrada i de 

la documentació que justifica l’ajut.
5.4 Les declaracions que es formulin a les sol·licituds tindran la consideració 

que s’estableix a l’article 35 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, i la seva presentació 
faculta l’ICAEN a verificar la conformitat de les dades que contenen. Per al supòsit 
en què el sol·licitant expressament manifesti que no autoritza a l’ICAEN per efec-
tuar les comprovacions esmentades, caldrà que el sol·licitant adjunti al formulari 
de sol·licitud els documents acreditatius corresponents.

5.5. En la tramitació de tot aquest procés podran intervenir els agents del pro-
cés definits a l’annex 2 d’aquesta Resolució, d’acord amb les funcions que tenen 
assignades.

Base 6
Esmenes i millora de les sol·licituds

Un cop examinades la sol·licitud i la documentació presentades, si aquestes no 
reuneixen els requisits que estableix aquesta Resolució o bé manqui documentació 
exigida per la legislació aplicable, es requerirà al sol·licitant per tal que, en un termini 
de 10 dies hàbils, esmeni el defecte, modifiqui o adjunti els documents preceptius, 
amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva sol·licitud 
prèvia la resolució corresponent, d’acord amb el que disposa l’article 71 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú.

Base 7
Procediment de concessió

El procediment de concessió dels ajuts que regula aquesta Resolució es regirà 
pel procediment reglat i es tramitarà basant-se en l’ordre cronològic de presentació 
del formulari telemàtic de sol·licitud, que s’haurà de presentar físicament dins el 
termini establert, i d’acord amb el que preveuen les bases següents.

Base 8
Atorgament dels ajuts

8.1 Vistes les sol·licituds presentades, la directora de l’ICAEN emetrà la re-
solució corresponent d’atorgament dels ajuts, amb la proposta prèvia de resolució 
de la Comissió tècnica d’avaluació que es constitueix a aquest efecte i que estarà 
formada pel cap de la Divisió de Gestió Energètica, que actuarà com a president, 
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i dos tècnics de la Divisió esmentada. El termini màxim per resoldre i notificar 
l’atorgament de la subvenció serà de sis mesos, a comptar des del 15 de febrer de 
2012 . Transcorregut aquest termini sense notificació, s’entendrà desestimada la 
sol·licitud per silenci administratiu d’acord amb el que estableix l’article 54.2.e) de la 
Llei 26/2010, del 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya.

8.2 Contra la resolució que dicti la directora de l’ICAEN, que no exhaureix la 
via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant el conseller d’Empresa 
i Ocupació en el termini d’un mes, a comptar a partir de l’endemà de la data de 
notificació de la resolució esmentada, sens perjudici d’altres recursos que poguessin 
correspondre segons la legislació aplicable.

8.3 Si la justificació que presenti el beneficiari és correcta, i un cop realitzada 
la comprovació de què el beneficiari es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries i davant la seguretat social, l’ICAEN abonarà al compte corrent indicat 
pel sol·licitant l’import de l’ajut que li correspongui, considerant així finalitzat l’ex-
pedient. En cas de que la inversió realment realitzada sigui inferior a la que es va 
sol·licitar, es recalcularà l’import de l’ajut de manera que no sobrepassi els imports 
i els percentatges indicats a la base 3 d’aquesta resolució.

8.4 En cas de devolució de la instal·lació subvencionada, el beneficiari haurà 
de retornar a l’ICAEN els diners corresponents a l’ajut.

Base 9
Pagament

El pagament de l’ajut es realitzarà condicionat a les disponibilitats pressupostàries 
i per transferència bancària al número de compte corrent indicat pel beneficiari al 
formulari de justificació.

Base 10
Revisió, revocació i reducció

10.1 Els beneficiaris podran renunciar de forma expressa, totalment o parcial, 
a les subvencions atorgades, amb la conseqüència del reintegrament total de les 
quantitats anticipades amb els corresponents interessos de demora, i sens perjudi-
ci que l’actuació pugui constituir una infracció administrativa de les regulades a 
l’article 101 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova del 
Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

10.2 Es podran revisar les subvencions concedides i, en especial, es podrà 
modificar la resolució de la concessió, en cas de l’obtenció concurrent d’altres ajuts 
quan es constati que s’han alterat les condicions que van donar lloc a l’atorgament 
de l’ajut.

10.3 L’incompliment dels requisits que estableix la present Resolució de les 
obligacions esmentades en les bases i altres normatives aplicables, així com de les 
condicions que, si s’escau, s’hagin establert en la corresponent resolució de conces-
sió, donarà lloc a la revocació total de la subvenció i la conseqüent pèrdua del dret 
al cobrament de l’ajut o, si s’escau, al reintegrament. El procés de revocació ha de 
concloure en el termini de 6 mesos comptats des de la data en què s’hagi notificat 
la resolució d’inici d’expedient, d’acord amb el que estableixen els articles 98 i 100 
del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei de finances públiques de Catalunya, modificat per la Llei 12/2004, de 27 de 
desembre, de mesures financeres. També seran causa de revocació, les previstes a 
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, i l’article 37 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, i l’incompliment dels requisits que 
estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política 
lingüística que siguin exigibles.

També donarà lloc a la revocació, l’adopció d’una decisió a l’empara dels articles 87 
i 89 del Tractat de la Unió Europea, que comporti la necessitat de reintegrament.



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 6035 – 30.12.201166670

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

Disposicions

10.4 Serà procedent la reducció de la subvenció, en proporció al grau d’incom-
pliment, quan la part beneficiària no acrediti degudament, amb els originals dels 
justificants presentats, que ha arribat al total de la despesa prevista pels conceptes 
subvencionats, sempre que s’hagi complert la finalitat per a la qual es va atorgar 
la subvenció.

També serà procedent la reducció de la subvenció per l’excés obtingut sobre 
el cost de l’activitat desenvolupada quan l’import de les subvencions sigui d’una 
quantitat que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions d’altres enti-
tats públiques o privades, nacionals o internacionals, superi la intensitat màxima 
permesa, o el cost de l’activitat.

10.5 El procediment de reintegrament es regirà per les disposicions generals 
sobre el procediment administratiu que estableix el títol VI de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, sens perjudici de les especialitats que s’estableixin a la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i al Decret legislatiu 3/2002, 
de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques 
de Catalunya.

Base 11
Obligacions dels beneiciaris

D’acord amb el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i amb la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions, els beneficiaris de les subvencions que 
regula aquesta Resolució resten sotmesos a les obligacions comunes següents:

11.1 Complir l’objectiu, executar el projecte o realitzar l’activitat que fonamenta 
la concessió de la subvenció i acreditar-ho davant l’ICAEN.

11.2 Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que corresponguin a l’ICA-
EN, i a les de control de l’activitat econòmica i financera que corresponguin a la 
Intervenció General de la Generalitat, a la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans 
competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació que els 
sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.

11.3 Comunicar a l’ICAEN l’obtenció o sol·licitud d’altres subvencions, ajuts, 
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol de les 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, i les 
alteracions de les condicions per les quals es va atorgar la subvenció. Aquesta co-
municació es farà tan aviat com es conegui i, en tot cas, abans de la justificació de 
l’aplicació donada als fons percebuts.

11.4 Sol·licitar autorització a l’ICAEN per a qualsevol canvi que, dins de la 
mateixa finalitat, es pugui produir en la destinació de la subvenció. Caldrà resolu-
ció expressa de la directora de l’ICAEN per modificar qualsevol de les condicions 
que van motivar la resolució d’atorgament de la subvenció, que s’entendrà desesti-
matòria transcorreguts 30 dies hàbils comptats des de la recepció de la sol·licitud 
d’autorització sense resolució expressa.

11.5 Informar de totes les incidències relatives a les accions subvencionades.
11.6 Conservar durant 10 anys els documents justificatius de l’aplicació dels 

fons rebuts, inclosos els documents electrònics, en tant que puguin ser objecte de 
les actuacions de comprovació i control.

11.7 Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits que preveuen 
les bases 8 i 10 d’aquesta Resolució.

11.8 Per percebre la subvenció, les entitats beneficiàries incloses a la base 
3.1.b) d’aquesta Resolució s’obliguen a anunciar en un lloc prou visible la següent 
informació:

Títol de la actuació.
“Instal·lació subvencionada per l’Institut Català d’Energia, Generalitat de 

Catalunya”. Tipus de lletra: helvètica o similar.
Logotip de la Generalitat de Catalunya (senyal en vermell).
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Logotip de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi d’Energia.
Logotip Ahorra Energía, amb les característiques del manual corresponent.
“Estratègia d’Estalvi i Eficiència Energètica a Espanya (PAE4+). Pla d’Acció 

2008-2012”
“Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015 (PEC). Pla d’Acció 2006-2010”
El model dels logotips esmentats es troben disponibles a la pàgina web de l’ICA-

EN.

Base 12
Règim de subjecció a la normativa comunitària d’ajuts d’estat i Compatibilitat

12.1 Per als beneficiaris que realitzin activitat econòmica, els ajuts d’aquesta 
resolució s’atorgaran subjectes als reglaments de minimis vigents: Reglament (CE) 
nº 1998/2006 de la Comissió, de 15 de desembre de 2006, relatiu a l’aplicació dels 
articles 87 i 88 del Tractat d’ajudes de minimis (DOUE L 379 de 28.12.06, pàg. 5) i 
Reglament (CE) nº 1535/2007 de la Comissió de 20 de desembre de 2007, relatiu a 
l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE de les ajudes de minimis al sector de 
la producció de productes agrícoles (DOUE 337 de 21.12.07, pàg. 35).

Segons el Reglament (CE) núm. 1998/2006, l’ajut total de minimis atorgada a una 
empresa determinada no serà superior a 200.000 euros durant qualsevol període 
de tres exercicis fiscals. En el cas d’empreses que operin en el sector transport per 
carretera, l’ajut total de minimis no serà superior a 100.000 euros durant qualsevol 
període de tres exercicis fiscals. Aquests límits s’aplicaran independentment de la 
forma d’ajut de minimis o de l’objectiu perseguit i indistintament de si l’ajut concedit 
està finançat totalment o de manera parcial mitjançant recursos d’origen comunitari. 
Aquestes quantitats estan expressades en termes bruts, és a dir, abans de qualsevol 
deducció en concepte de fiscalitat.

El Reglament (CE) núm. 1535/2007 disposa que la quantia total dels ajuts de 
minimis atorgats a una empresa dedicada a la producció de productes agrícoles no 
podrà superar els 7.500 euros en un període de tres exercicis fiscals. Aquest llindar 
s’aplicarà independentment de la forma de l’ajut o de l’objectiu perseguit.

Per als beneficiaris que no realitzin activitat econòmica, les subvencions d’aquesta 
resolució no es consideren subjectes a normativa comunitària.

12.2 Compatibilitat dels ajuts previstos en aquesta Resolució.
En cap cas els ajuts de minimis, atorgats a l’empara dels Reglaments (CE) núm. 

1998/2006 i núm. 1535/2007, no s’acumularan amb altres ajuts estatals per a les 
mateixes despeses subvencionables si aquesta acumulació donés lloc a una inten-
sitat d’ajut superior a l’establerta per a circumstàncies concretes de cada cas en un 
reglament d’exempció per categories o en una decisió adoptada per la Comissió.

Els ajuts previstos en aquesta Resolució seran incompatibles amb la sol·licitud 
d’ajuts de la convocatòria 2011-2012 que si s’escau publiqués el Departament de 
Territori i Sostenibilitat en el marc del Decret 455/2004, de 14 de desembre, de 
regulació del Pla de rehabilitació d’habitatges de Catalunya, que inclou la rehabi-
litació d’edificis d’habitatges amb patologies, programes d’accessibilitat, de grans 
instal·lacions, també suport a la sostenibilitat i l’eficiència energètica, amb ajuts a 
la millora de l’aïllament tèrmic i acústic i a la millora de l’eficiència en la producció 
d’aigua calenta sanitària i en la instal·lació elèctrica. Aquest mateix programa ofereix 
ajuts a habitatges individuals, en forma de subvenció, pel que fa a l’habitabilitat, 
l’adequació de les instal·lacions, l’adaptació d’habitatges per a persones amb pro-
blemes de mobilitat i els ajuts per a l’adequació o millora de l’aïllament tèrmic i 
acústic. En aquest sentit, aquelles rehabilitacions que suposin només actuacions de 
renovació o substitució de finestres i altres obertures hauran d’acollir-se a la present 
Resolució, i no es podrà sol·licitar ajut mitjançant la convocatòria que publiqui el 
Departament de Territori i Sostenibilitat.

Els ajuts previstos en aquesta Resolució seran incompatibles amb la sol·licitud 
d’ajuts que, amb el mateix objecte, estableixin convocatòries de l’Institut per a la 
Diversificació i Estalvi de l’Energa (IDAE) del Govern Espanyol.
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Base 13
Seguiment i control

13.1 L’ICAEN podrà realitzar les actuacions de seguiment i control necessàries 
per garantir que els beneficiaris donen la destinació correcta als ajuts i per determinar 
el compliment de les condicions i els requisits que van donar lloc a l’atorgament, 
així com de les obligacions establertes.

Els beneficiaris dels ajuts resten obligats a facilitar tota la informació que els sigui 
requerida per la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura 
de Comptes o per altres òrgans competents.

13.2 Els beneficiaris estaran sotmesos als controls financers que correspon-
guin, d’acord amb el que estableixen els articles 45 i 46 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions, sobre tramitació, justificació i control de 
subvencions, així com a les actuacions de comprovació i control que estableix 
l’article 95 de la Llei de finances públiques de Catalunya.

13.3 Si, com a conseqüència de qualsevol de les actuacions de comprovació i de 
control, es constata que s’ha produït alguna de les causes de revocació esmentades 
anteriorment, s’iniciarà la tramitació del procediment de revocació corresponent.

Base 14
Informació i publicitat de les subvencions

Els ciutadans que hagin presentat la seva sol·licitud en el marc d’aquesta Resolució 
tindran dret a obtenir informació veraç i de qualitat, qualsevol que sigui el suport 
o mitjà de distribució o difusió de la informació. Mitjançant el codi ICAEN de la 
sol·licitud, el beneficiari podrà consultar l’estat de tramitació del seu expedient 
posant-se en contacte amb l’empresa tramitadora a l’adreça i dades de contacte que 
s’indicaran al web de l’ICAEN: http://www.gencat.cat/icaen o www.plarenovat.cat 
i ho podrà fer directament o a través d’una empresa comercialitzadora adherida.

D’acord amb l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i amb l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques 
de Catalunya, l’ICAEN haurà de donar publicitat de les subvencions concedides, 
individualment considerades a la web de l’ICAEN http://www.gencat.cat/icaen 
indicant la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al qual s’ha imputat, 
el beneficiari, la quantitat concedida i la/les finalitat/s de la subvenció.

Base 15
Invalidesa de la concessió

Les causes de nul·litat i anul·labilitat són les que estableix l’article 36 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i es procedirà d’acord amb el 
que estableix aquell article.

Base 16
Infraccions i sancions

A aquestes subvencions els serà aplicable el règim d’infraccions i sancions que 
estableixen els capítols 1 i 2 del títol 4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, ge-
neral de subvencions, en tot el que sigui aplicable, així com el que estableixen els 
articles 101 i següents del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, en tot el que 
no s’hi oposi.

ANNEX 2

—1 Característiques dels ajuts, requisits tècnics i actuacions excloses
1.1 Les característiques tècniques comunes a totes les actuacions són:
a) En cas de renovació d’obertures, es poden substituir les obertures (finestres, 

portes-vidrieres, claraboies) poc eficients tèrmicament per altres d’eficients, en 
edificis dins del territori català.
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b) Les obertures han d’estar en un recinte habitable en contacte amb l’exterior 
o en contacte amb un espai no habitable (segons definició d’habitabilitat inclosa al 
Codi tècnic de l’edificació), i no condicionat tèrmicament.

c) La superfície de l’obertura considerada és el buit d’obra (obertura mesurada 
des de l’exterior).

d) En el cas de renovació en habitatges, aquestes hauran de ser la primera resi-
dència del sol·licitant i caldrà que hi estigui empadronat.

e) La fusteria substituïda ha de ser portada a una deixalleria en el moment d’efec-
tuar la substitució. L’empresa comercialitzadora o instal·ladora (concepte que es 
defineix a l’annex 2 d’aquesta resolució) haurà de fer constar a la factura la deixalleria 
on s’han portat els residus. Aquest aspecte podrà ser objecte d’inspecció.

f) Les fusteries noves han de tenir el marcatge CE (garantia de que el material 
compleix unes determinades condicions tècniques).

g) Si els tancaments són metàl·lics (alumini, acer), han de tenir trencament del 
pont tèrmic.

h) Si les fusteries noves són de fusta, hauran de ser de fusta de procedència con-
trolada o bé amb marcatges PEFC o FSC (garanties internacionals de procedència 
controlada).

i) En cas de fusteries de fusta en les quals es mantingui el marc i se substitueixi 
el vidre per a aconseguir la transmitància requerida, se subvencionarà la renovació 
del vidre i l’adaptació del marc.

j) Si les proteccions solars es renoven, han de millorar l’eficiència energètica de 
l’obertura renovada.

k) Si hi ha una caixa de persiana, la tapa interior d’aquesta haurà de tenir una 
transmitància inferior o igual a 1,3 W/m2K.

l) Els forats per al pas de cintes i manubris han de tenir algun tipus de segellat 
del pas de l’aire.

m) No es consideraran proteccions solars objecte de subvenció ni els films ni les 
pantalles (screens) incorporades al vidre, ni els les pantalles (screens) interiors.

n) No seran subvencionables les noves proteccions solars col·locades en orien-
tació nord.

o) No seran subvencionables les portes d’entrada als habitatges.
1.2 Els requisits tècnics de les noves fusteries a instal·lar als habitatges par-

ticulars estaran condicionats per la zona climàtica i el factor solar modificat on 
estigui l’habitatge, que es determinarà d’acord amb el document reconegut pel 
CTE-DR/CC.AA.004/09 “Zones climàtiques de municipis de Catalunya (HE-1)”, 
i la transmitància màxima del forat per a cada zona és la que es fixa a la taula 
següent:

 ZONA TRANSMITÀNCIA TÈRMICA FACTOR SOLAR

CLIMÀTICA (1) PER A FORATS (UF) (2) MODIFICAT (FS) (3)

A ≤ 3,0 W/m²K A1 i A2 sense restricció
  A3 ≤ 0,45
  A4 ≤ 0,35
B ≤ 2,8 W/m²K B1 i B2 sense restricció
  B3 ≤ 0,46
  B4 ≤ 0,40
C ≤ 2,4 W/m²K C1 i C2 sense restricció
  C3 ≤ 0,46
  C4 ≤ 0,40
D ≤ 2,2 W/m²K Fs sense restricció
E ≤ 2,0 W/m²K Fs sense restricció
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1.3 Els requisits tècnics en edificis terciaris i en actuacions integrals en edifi-
cis plurifamiliars consisteixen a complir les transmitàncies tèrmiques i els factors 
solars modificats, en funció de la zona climàtica on estigui l’edifici, indicats a la 
taula següent:

Ús residencial (habitatge) o de baixa càrrega interna de ins a 40% de forat en 
façana

 ZONA TRANSMITÀNCIA TÈRMICA FACTOR SOLAR

 CLIMÀTICA (1) PER A FORATS (UF) (2) MODIFICAT (FS) (3)

A ≤ 3,0 W/m²K A1 i A2 sense restricció
  A3 ≤ 0,45
  A4 ≤ 0,35
B ≤ 2,8 W/m²K B1 i B2 sense restricció
  B3 ≤ 0,46
  B4 ≤ 0,40
C ≤ 2,4 W/m²K C1 i C2 sense restricció
  C3 ≤ 0,46
  C4 ≤ 0,40
D ≤ 2,2 W/m²K Fs sense restricció
E ≤ 2,0 W/m²K Fs sense restricció

Ús residencial (habitatges)o edificis de baixa càrrega interna i amb ocupació 
superior al 40% de finestres del total de façana

 ZONA  TRANSMITÀNCIA TÈRMICA ZONA FACTOR SOLAR

 CLIMÀTICA (1) PER A FORATS (UF) (2) CLIMÀTICA MODIFICAT (FS) (3) ORIENTACIÓ

A ≤ 3,0 W/m²K A3 ≤ 0,35  E/O i SE/SO
  A4 ≤ 0,35  S,E/O i SE/SO
B ≤ 2,5 W/m²K B3 ≤ 0,46  E/O i SE/SO
  B4 ≤ 0,39  S, E/O i SE/SO
C ≤ 2,1 W/m²K C1 Sense restricció
  C2 ≤ 0,51  E/O i SE/SO
  C3 ≤ 0,43 
  C4 ≤ 0,38  S, E/O i SE/SO
D ≤ 1,8 W/m²K D1 Sense restricció
  D2 ≤ 0,50  E/O i SE/SO
  D3 ≤ 0,42 
E  E1 Sense restricció

Edificis d’alta càrrega interna (ús no residencial)

 ZONA  TRANSMITÀNCIA TÈRMICA ZONA FACTOR SOLAR

 CLIMÀTICA (1) PER A FORATS (UF) (2) CLIMÀTICA MODIFICAT (FS) (3) ORIENTACIÓ

A ≤ 3,0 W/m²K A3 ≤ 0,36  S, E/O i SE/SO
  A4 ≤ 0,30 
B ≤ 2,5 W/m²K B3 ≤ 0,33 
  B4 ≤ 0,29 
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 ZONA  TRANSMITÀNCIA TÈRMICA ZONA FACTOR SOLAR

 CLIMÀTICA (1) PER A FORATS (UF) (2) CLIMÀTICA MODIFICAT (FS) (3) ORIENTACIÓ

C ≤ 2,0 W/m²K C1 ≤ 0,42  E/O i SE/SO
  C2 ≤ 0,35  S, E/O i SE/SO
  C3 ≤ 0,31 
  C4 ≤ 0,29 
D ≤ 1,8 W/m²K D1 ≤ 0,40  
  D2 ≤ 0,33 
  D3 ≤ 0,30 
E ≤ 1,8 W/m²K E1 ≤ 0,40 

Definicions segons el Codi tècnic de l’edificació:
(1) Zona climàtica: el Codi tècnic defineix 12 zones climàtiques en funció de 

la severitat climàtica d’hivern (A, B, C, D, E) i d’estiu (1, 2, 3, 4) de la localitat en 
qüestió. S’exclouen les combinacions impossibles per a la climatologia catalana.

(2) Transmitància tèrmica per a forats (UF): és el flux de calor, en règim estaci-
onari, dividit per l’àrea i per la diferència de temperatures dels medis situats a cada 
costat de l’element que es considera.

(3) Factor solar modificat (Fs): producte del factor solar pel factor d’ombra.
Factor solar: és el quocient entre la radiació solar a incidència normal que s’in-

trodueix a l’edifici a través del vidre i la que es produïria si el vidre se substituís 
per un forat perfectament transparent. El factor solar és proporcionat pel mateix 
fabricant en les especificacions tècniques del producte.

Factor d’ombra: és la radiació incident en un forat que no és bloquejada per la 
presència d’obstacles de façana tals com trencaments de façana, voladissos, tendals, 
sortints laterals o altres.

1.4 Actuacions excloses d’ajut:
1. Fusteries interiors (que no estiguin en un recinte habitable en contacte amb 

l’exterior o un espai no habitable).
2. Reparació o substitució simple d’algun component de l’obertura.
3. Els tancaments de vidre que es col·loquin amb la finalitat de tancar ambients 

exteriors (terrasses i/o estenedors) per no tractar-se de renovacions sinó de modi-
ficacions en l’envolupant de la vivenda.

4. Les portes d’accés als habitatges.
5. Per a les actuacions incloses a la base 3.1.a), la renovació en habitatges que no 

siguin residència habitual del sol·licitant

—2 Agents del procés i funcions. Definicions
Empreses comercialitzadores o instal·ladores:
Persones físiques o jurídiques, titulars d’una activitat econòmica i capacitades 

per a executar correctament els treballs que s’expressen a la base 1 d’aquest Pla 
Renova’t de Finestres i que seran actuacions objecte de ser subvencionades.

Empreses comercialitzadores adherides:
Empreses comercialitzadores o instal·ladores que ha signat la seva adhesió a la 

campanya del Pla Renova’t de Finestres de l’ICAEN assumint els compromisos 
següents:

Donar un servei gratuït als sol·licitants de l’ajut consistent en l’emplenament per 
Internet dels formularis d’informació, de sol·licitud i de justificació.

També farà la impressió dels documents que es generin.
Recollir la documentació indicada a la base 5.
Disposar a l’establiment de fotocopiadora, escàner, impressora i ordinador amb 

connexió a internet.
Guardar les còpies impreses de les sol·licituds i justificacions i la seva docu-

mentació annexa.
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Enviar a l’empresa tramitadora, per un mitjà que n’acrediti l’entrega, la docu-
mentació corresponent als expedients que hagin tramitat, quan disposin de més de 
10 expedients complets o a la finalització del termini de presentació de sol·licituds 
i del termini de presentació de justificacions.

Enviar mensualment a l’empresa tramitadora un informe mitjançant el correu 
electrònic amb informació sobre l’estat de les sol·licituds i justificacions per ells 
realitzades. Aquest informe haurà de contenir com a mínim la següent informació: 
nom de l’empresa col·laboradora adherida, adreça de l’empresa col·laboradora ad-
herida, dades de contacte (correu electrònic i telèfon) del responsable de l’empresa 
comercialitzadora adherida, detall del nombre d’operacions realitzades emetent un 
llistat on per a cada codi de sol·licitud, i una vegada feta l’actuació, haurà d’indicar 
els tipus de materials retirats i la deixalleria on s’han portat.

En cas que l’empresa comercialitzadora adherida no remeti les sol·licituds realit-
zades a l’empresa tramitadora en la forma establerta i pels canals habilitats, aquesta 
empresa es farà responsable davant del sol·licitant dels perjudicis que aquest fet li 
hagi pogut ocasionar.

Empresa tramitadora:
És l’empresa adjudicatària de la tramitació i revisió de les sol·licituds dels ajuts 

d’aquesta Resolució. Les obligacions de l’empresa tramitadora són les següents:
Proporcionar a les empreses instal·ladores, comercialitzadores i comercialitzadores 

adherides informació sobre el procés i ajut en tot allò referent a la campanya.
Realitzar la validació de les empreses comercialitzadores adherides, verificar que 

el full de sol·licitud d’adhesió sigui correcte i incloure-les en un registre.
Controlar que les empreses comercialitzadores adherides els enviïn la documen-

tació corresponent als expedients que tramitin, d’acord amb la freqüència definida 
a l’apartat anterior.

Repartir el material de comunicació i els distintius identificatius que li siguin 
proporcionats per l’ICAEN.

Realitzar la revisió i valoració dels expedients, d’acord amb els criteris establerts 
a la present resolució.

Posar a disposició dels sol·licitants oficines d’atenció al públic dotades del personal 
i material necessari per informar de qualsevol de les fases del pla regulat en aquesta 
Resolució. Tindrà l’obligació de disposar, com a mínim, d’una oficina d’atenció al 
públic a cadascuna de les capitals de província del territori català.

(11.355.131)
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