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edicte
Vista la Llei 21/2013, del 10 d’octubre, per al foment de la rehabilitació del parc immobiliari, la millora de 
l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables;

Vist que l’article 22.3.a del capítol tercer de la Llei general de les finances públiques, aprovada pel Consell 
General en la sessió del 19 de desembre de 1996, faculta el Govern per posar en vigor les despeses que 
ja s’han aprovat amb caràcter de despeses plurianuals;

Vist que aquestes despeses estan previstes en el Projecte de pressupost de l’exercici 2019 i que ja havien 
estat aprovades amb caràcter de despesa plurianual al compte pressupostari 720-720-PROJ-0002-78245;

Atès que el Govern ha aprovat la posada en vigor de les despeses de caràcter plurianual relatives a aquest 
programa;

Vist el Reglament regulador del programa d’ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora 
de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables, del 23 d’abril del 2014, modificat pel 
Reglament de modificació del 12 de desembre del 2018;

El Govern, en la sessió del 13 de març del 2019 ha acordat obrir la convocatòria per atorgar els ajuts per 
a la rehabilitació del parc immobiliari, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies 
renovables per a l’exercici 2019;

Les persones interessades han de complir el que estableix el Reglament d’ajuts esmentat.

Les sol·licituds s’han d’adreçar, degudament formalitzades i acompanyades dels documents que determina 
el Reglament i els que es demanen a l’imprès de sol·licitud, al Servei de Tràmits del Govern, situat a l’edifici 
administratiu del Govern, al c/ Prat de la Creu, 62-64, AD500 d’Andorra la Vella, durant l’horari d’atenció al 
públic.

L’Oficina de l’energia i del canvi climàtic facilita la informació i els aclariments complementaris.

La convocatòria s’obrirà l’endemà de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Tal com estableix l’article 2.2 del Reglament abans esmentat, es tracta d’una convocatòria no competitiva i 
restarà oberta, tal com es preveu a l’article 4, fins que s’exhaureixi la disponibilitat pressupostària, situació 
que es publicarà al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, o fins el 6 de desembre del 2019.

L’atorgament dels ajuts es regeix per la valoració dels requisits establerts en el Reglament esmentat i segons 
l’ordre d’entrada de les sol·licituds estimades positivament fins a esgotar tot l’import disponible.

La disponibilitat pressupostària és de 1.342.440,00 euros per a subvencions directes. En aplicació del que 
preveu l’article 8.2 del Reglament regulador, un 80% es destina a actuacions protegibles en edificis, i l’altre 
20%, a actuacions protegibles en les unitats que els integren.

Pel que fa als préstecs preferents, la dotació disponible per a aquesta convocatòria és de 12.712.948,46 
euros, amb un termini per a la formalització de noves operacions de crèdit fins el 30 d’abril del 2019, sense 
perjudici que més enllà d’aquesta data els sol·licitants puguin negociar les condicions del préstecs directa-
ment amb l’entitat bancària corresponent.

L’import dels ajuts en funció de les actuacions protegibles es fixa a la taula següent:

Ajuts i beques
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Descripció de l’actuació

Subvenció 
directa 

en % del 
pressupost 
protegible

Import màxim 
de la subvenció 

directa per 
actuació i edifici 

independentment 
de si la realització 
és o no per fases

Import del 
préstec 

preferent 
en % del 

pressupost 
protegible

1 Millora de l’accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques en zones comunes de l’edifici

1.1

Supressió de barreres arquitectòniques d’accés a l’edifici (com ara: 
instal·lar una rampa d’accés, desplaçar la porta d’entrada a l’edifici, 
substituir la porta d’entrada a l’edifici i instal·lar-hi una barana 
exterior…)

10% 100%

1.2
Supressió de barreres arquitectòniques en zones comunes (com ara: 
instal·lar una rampa d’accés, eixamplar l’entrada a l’edifici, instal·lar-hi 
una barana interior…)

10% 100%

1.3 Instal·lació d’un aparell elevador en edificis que no en tenen amb 
derogació parcial de la normativa aplicable 10% 100%

1.4 Instal·lació d’un aparell elevador en edificis que no en tenen 12% 100%

1.5 Instal·lació d’un aparell elevador amb un consum eficient (< 5,5 kW) en 
edificis que no en tenen

(1.3) o (1.4) 
+ 2% 100%

1.6 Instal·lació d’un aparell elevador amb un sistema de recuperació 
d’energia en edificis que no en tenen

(1.3) o (1.4) 
o (1.5) + 2% 100%

1.7 Adopció de mesures de millora de l’accessibilitat universal per a 
persones amb diversitat funcional a les zones comunes de l’edifici 10% 100%

2 Millora de la seguretat industrial de les instal·lacions existents
2.1 Millora o adaptació dels locals tècnics 10% 100%

2.2

Millora de la seguretat de la instal·lació elèctrica en els termes 
següents: 
- La modificació de l’emplaçament de l’estació transformadora 
- La modificació de la tensió de subministrament de trifàsic 220/127 V 
a monofàsic 220 V 
- La modificació de la tensió de subministrament de monofàsic 220 V 
o trifàsic 220/127 V a trifàsic 400/230 V 
- L’augment i/o la separació de circuits, de les seves proteccions, així 
com dels subquadres que se’n derivin 
- La posada a terra elèctric dels serveis comuns i les unitats 
immobiliàries que se’n derivin i l’equipotencialitat de les masses 
metàl·liques on no n’hi hagi 
- L’enllumenat d’emergència dels serveis comuns d’un immoble 
- La valoració i la correcció del grau d’electrificació dels habitatges o 
locals de pública concurrència i el grau de càrrega de l’edifici 
- El canvi d’ubicació dels comptadors elèctrics de l’interior a l’exterior 
de l’habitatge en els locals tècnics o armaris corresponents 
- El canvi de les seccions dels cables multipolars més enllà de les 
mínimes obligatòries 
- La instal·lació de parallamps i/o sistemes de protecció als parallamps 
a la instal·lació elèctrica 
- La correcció de les caigudes de tensió 
- La substitució de canalitzacions i caixes de derivació 
- La substitució i la regulació d’elements elèctrics i conductors dins el 
volum de prohibició 
- La millora de la seguretat i/o de l’eficiència de l’enllumenat en la via 
pública de titularitat privada 
- La millora de la seguretat i/o de l’eficiència en rètols lluminosos

10% 100%

2.3 Millora de les instal·lacions de seguretat contra incendi (com: portes 
tallafoc, instal·lació d’extintors, finestra d’extracció de fum…) 15% 100%

2.4 Substitució del dipòsit d’hidrocarburs per un de nou a doble capa o 
refibratge a doble capa de l’actual 15% 100%

2.5 Inertització de dipòsits d’hidrocarburs sempre i quan la prova visual 
exigible reglamentàriament demostri que no s’han produït fuites 15% 100%
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2.6 Substitució de l’aparell elevador per un altre que tingui un consum 
eficient (< 5,5 kW) amb derogació parcial de la normativa aplicable 10% 100%

2.7 Substitució de l’aparell elevador per un altre que tingui un consum 
eficient (< 5,5 kW) 12% 100%

2.8 Substitució de l’aparell elevador per un altre que tingui un sistema de 
recuperació d’energia

(2.5) o (2.6) 
+ 2% 100%

2.9 Instal·lació d’una línia de comunicació bidireccional en aparells 
elevadors en habitatges unifamiliars que no en tenen 10% 100%

2.10 Eliminació de riscos de despreniment d’elements de la façana i la 
teulada 10% 100%

2.11 Eliminació o reparació de deficiències constructives que afectin les 
condicions d’habitabilitat 10% 100%

2.12 Instal·lació de línies de vida permanents en aquells llocs que ho 
requereixen 10% 100%

2.13
Adopció d’altres mesures, no previstes en altres apartats d’aquest 
capítol o dels altres capítols, necessàries al canvi d’ús de l’edifici, de 
residencial a hoteler

10% 100%

2.14
Adopció d’altres mesures per millorar la seguretat industrial (com ara: 
instal·lació d’un local tècnic per a les telecomunicacions –p. ex. fibra 
òptica–, instal·lació d’elements de seguretat a les portes del garatge…)

5% 100%

3 Millora de la sostenibilitat

3.1 Separació de les aigües pluvials i residuals amb aprofitament de les 
aigües pluvials i/o grises 15% 100%

3.2

Separació de les aigües pluvials i residuals sense aprofitament de les 
aigües pluvials i/o grises (com ara: canalització de les aigües pluvials i 
conducció fins al col·lector de les aigües pluvials –o fins a la calçada, a 
un riu, a un torrent–)

10% 100%

3.3 Reaprofitament de les aigües pluvials i/o grises 10% 100%

3.4

Eliminació d’instal·lacions de sanejaments autònoms per 
embrancament a la xarxa de sanejament o clavegueram (no inclou 
la construcció de noves xarxes de sanejament en urbanitzacions 
existents)

10% 3.000,00€ 100%

3.5 Instal·lació de comptadors individuals d’aigua potable 10% 100%
3.6 Instal·lació de comptadors individuals d’aigua calenta sanitària 10% 100%
3.7 Establiment de conduccions de fum i de ventilació vertical 10% 100%

3.8 Establiment d’un espai comunitari per a la recollida selectiva dels 
residus 10% 100%

3.9 Instal·lació de compactadores de residus d’envasos compatibles amb 
la recollida comunal establerta 10% 100%

3.10 Adopció d’altres mesures per reduir les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle 10% 2.000,00€ 100%

3.11 Millora de l’aïllament acústic de les instal·lacions o les parts comunes 
dels edificis 10% 100%

3.12

Retirada i gestió d’elements constructius que incorporin amiant, 
mitjançant empreses degudament autoritzades pel Ministeri de Medi 
Ambient, Agricultura i Sostenibilitat per la gestió d’aquest residu 
perillós i qualificades per la seva detecció i manipulació.

15% 6.000,00€ 100%

4 Millora de l’eficiència energètica en edificis existents

4.1

Millora global de l’envolupant tèrmica de l’edifici existent. Per a 
aquestes actuacions globals per a les quals és obligatori presentar 
la certificació de l’eficiència energètica de l’edificació (etiqueta 
energètica), es consideren protegibles totes les actuacions descrites 
com a necessàries per assolir la qualificació indicada, tot i que les 
actuacions per si soles no estiguin definides com a protegibles, com 
poden ser els elements d’il·luminació, de distribució o la domòtica. 
Nota: el vidre exterior de tots els tancaments de façanes sobre els 
quals s’actua ha de ser trempat o laminat. Les actuacions de millora 
de l’envolupant tèrmica s’hauran d’acreditar mitjançant una imatge 
termogràfica prèvia i posterior a l’actuació.
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4.1.a) • Si s’assoleix la lletra A en la qualificació energètica 35% 125.000,00€ 100%
4.1.b) • Si s’assoleix la lletra B en la qualificació energètica 30% 100.000,00€ 100%

4.2

Millora de l’eficiència energètica actuant de manera individual sobre 
algun/s element/s de l’envolupant de l’edifici. La valoració es fa 
element per element. S’inclou aquelles actuacions que permeten 
garantir unes renovacions de l’aire interior energèticament eficient 
i conforme a les regles de l’art. Nota: en actuacions de canvi de 
finestres i portes finestra, el vidre exterior de tots els tancaments 
de façanes sobre els quals s’actua ha de ser trempat o laminat. Les 
actuacions de millora de l’envolupant tèrmica s’hauran d’acreditar 
mitjançant una imatge termogràfica prèvia i posterior a l’actuació.

4.2.a)
• Actuació conjunta en elements opacs i transparents de l’envolupant 
d’un edifici per a l’assoliment del valor objectiu en els elements 
individuals

25% 75.000€ 100%

4.2.b)
• Actuació conjunta en elements opacs i transparents de l’envolupant 
d’un edifici per a l’assoliment del valor límits en els elements 
individuals

20% 60.000€ 100%

4.2.c) • Si s’actua únicament en elements opacs, assolint-hi el valor objectiu 15% 40.000,00€ 100%
4.2.d) • Si s’actua en elements opacs assolint-hi el valor límit 12% 30.000,00€ 100%
4.2.e) • Si s’assoleix el valor objectiu en finestres i portes-finestra 10% 4.000,00€ 100%

4.3 Substitució de la caldera per una de baixa temperatura o de 
condensació. 10% 100%

4.4 Substitució del cremador de la caldera 10% 100%

4.5

Establiment de comptadors individuals de calefacció calorimètrics 
requerits pel Reglament energètic en l’edificació i sistemes de 
repartició de costos de calefacció en aquells casos que per motius 
tècnics no sigui possible instal·lar el sistema

25% 100 € per unitat 
immobiliària 100%

4.6

Millora de l’eficiència energètica i de l’aïllament tèrmic de les 
instal·lacions de distribució de calefacció i d’aigua calenta sanitària 
(com ara: millora de la distribució del consum, aïllament de les 
canonades d’aigua calenta, bomba, reguladors de la velocitat de 
distribució…). Les actuacions de millora de l’envolupant tèrmica 
s’hauran d’acreditar mitjançant una imatge termogràfica prèvia i 
posterior a l’actuació.

10% 100%

4.7 Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat i de l’enllumenat de 
seguretat en establiments de pública concurrència 15% 100%

4.8 Adopció d’altres mesures per millorar l’eficiència energètica 5% 100%
5 Embelliment de les façanes, dels patis interiors, de les cobertes dels edificis existents i reforços estructurals

5.1

Embelliment de les façanes, dels seus elements i reforços estructurals 
(només inclou les actuacions de pintar la façana, fer un revestiment 
nou de la façana, restituir la façana al seu estat original i netejar la 
façana, les baranes i els elements que la integren, així com reforços 
estructurals de l’edifici)

5% 50%

6

Implantació d’energies renovables als edificis existents i als de nova construcció: 
En edificis existents es consideren actuacions protegibles les relacionades amb la instal·lació dels elements de producció i 
de distribució, fins a la vàlvula de distribució, de l’energia instal·lada i que no impliquin un increment de la potència nominal 
instal·lada de l’edifici. 
En edificis de nova construcció es consideren actuacions protegibles únicament les relacionades amb la instal·lació dels 
elements de producció de l’energia instal·lada.

6.1

Instal·lació d’aprofitament de biomassa llenyosa per a la calefacció, 
excloent la instal·lació de llars de foc i d’estufes (excepte si són d’aire 
canalitzable o de distribució d’aigua d’una potència nominal superior 
a 15 kW)

15% 20.000,00€ 100%

6.2
Instal·lació d’aprofitament de l’energia solar mitjançant captadors 
solars tèrmics per a qualsevol tipus d’aplicació amb aprofitament 
tèrmic

15% 20.000,00€ 100%

6.3
Instal·lació d’aprofitament de l’energia solar mitjançant captadors 
solars híbrids (tèrmic i fotovoltaic) per a qualsevol tipus d’aplicació 
amb aprofitament tèrmic.

15% 20.000,00€ 100%
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6.4
Instal·lació d’aprofitament de l’energia ambient mitjançant captadors 
termodinàmics per a qualsevol tipus d’aplicació amb aprofitament 
tèrmic

15% 20.000,00€ 100%

6.5 Instal·lació d’equips d’aprofitament de l’energia geotèrmica 15% 20.000,00€ 100%
6.6 Instal·lació d’equips d’aprofitament de l’energia aerotèrmica 15% 20.000,00€ 100%

6.7 Instal·lació d’equips d’aprofitament d’energia solar fotovoltaica en base 
a un cost de la instal·lació de referència de 1.300€/kWp 40% 20.000,00€ 100%

7 Altres despeses protegibles necessàries per aconseguir els objectius del programa Renova

7.1
Honoraris dels tècnics que intervenen tant en la redacció de projectes 
i informes tècnics com en la direcció de l’obra. En cap cas no es 
consideren honoraris tècnics la preparació de la sol·licitud d’ajut

(i) Mateix 
percentatge 
que el 
percentatge 
ponderat 
mig 
resultant 
de les 
actuacions 
protegibles 
dels capítols 
1 a 6

(ii) 8% de (i) 
multiplicat per 
l’import de les 
actuacions 
protegibles dels 
capítols 1 a 6

100%

7.2
Realització de la certificació de l’eficiència energètica de l’edifici, amb 
el contingut que estableix l’article 5 del Reglament de la certificació de 
l’eficiència energètica en l’edificació vigent (etiqueta energètica)

25% 750,00€ 100%

S’estableix un import màxim de 100.000,00 euros de subvenció directa per a la globalitat de les actuacions 
realitzades de forma individualitzada que no assoleixin la qualificació energètica indicada en l’apartat 4.1.

Aquests imports màxims de les subvencions directes per actuació i edifici acumulen totes les subvencions 
atorgades al llarg de les diverses convocatòries del programa Renova.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 13 de març del 2019

Antoni Martí Petit 
Cap de Govern en funcions
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