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Programa Renova

Eina per al foment de l’eficiència energètica?

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
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Històric del programa Renova (2011-2018)

Balanç econòmic

Des de la seva posada en funcionament, el programa Renova ha rebut 

1382 sol·licituds d’ajuts (2011-2018). 

El nombre de sol·licituds ha augmentat progressivament fins a situar-se, un 

any més, per sobre de les 300 sol·licituds, el que representa uns resultats 

equivalents a la convocatòria 2018.

Des de l’inici del programa, el cost total de les actuacions presentades en

el marc de les diferents convocatòries ascendeix a 52.519.502,35 €, per

un import sol·licitat en subvencions de 6.547.290,14 €.

Aquestes xifres impliquen que cada 1 € invertit pel Govern queda

repercutit en aproximadament 8,02 € en el teixit econòmic del país.
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Llei 21/2013, del 

10 d’octubre, del 

programa Renova

Simplificació 

del tràmit

Per exemple,

Punt de càrrega 

vehicle elèctric

Llei 21/2018 Litecc

+ adaptacions del 

marc reglamentari

Convocatòria 2018

303 sol·licituds*

95% ef. energètica + 

energies renovables

Import mig de les 

actuacions equivalent a 

convocatòries anteriors

Mod. reglament 

de construcció

2018
920 kW en 17 instal·lacions. 

x2, la potència total instal·lada 

a Andorra només al 2018. 
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La convocatòria 2019

Imports disponibles i durada
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Subvencions directes:   1.342.440,00 € (2019).

Aval dels préstecs: 12,71 M€ (24,0 M€, inicials).

Durada de la convocatòria: fins al 6 de desembre de 2019 o una vegada 

esgotat el pressupost de la convocatòria

Aposta ferma per les actuacions globals



La convocatòria 2019

Tipologies d’actuacions protegibles

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

comunes de l’edifici. 10 al 16%

2. Millora de la seguretat industrial de les instal·lacions existents. 10 al 15%

3. Millora de la sostenibilitat. 10 al 15%

4. Millora de l’eficiència energètica en edificis existents. 5 al 35%

5. Embelliment de les façanes, dels patis interiors, de les cobertes dels edificis 

existents i reforços estructurals. 5%

6. Implantació d’energies renovables als edificis existents i als de nova 

construcció. 15 al 40%

7. Altres despeses protegibles necessàries per aconseguir els objectius del 

programa Renova. Variable
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La convocatòria 2019

Algunes modificacions aportades

Millora de l’eficiència energètica en edificis existents

4.1. Millora global de l’envolupant tèrmica de l’edifici existent.

S’augmenten els percentatges fins a 35% (màx. 125.000 €) i 25% (màx. 100.000 €)

respectivament per afavorir les sol·licituds que persegueixen la millora de la

certificació energètica fins a la qualificació A o B.
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La convocatòria 2019

Algunes modificacions aportades

Millora de l’eficiència energètica en edificis existents

4.2. Millora de l’eficiència energètica actuant de manera individual sobre algun/s

element/s de l’envolupant de l’edifici.

Es crea una nova categoria per a actuacions conjuntes en elements opacs i

transparents (finestres) de l’envolupant d’un edifici. Es vol fomentar les actuacions

que permetin assolir un elevat compromís cost-estalvi energètic (20-25% / 60.000-

75.000 €).

Els canvis de finestra es privilegien en el marc d’una actuació conjunta amb la millora

de façanes i cobertes.
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La convocatòria 2019

Foment de les instal·lacions fotovoltaiques

Implantació d’energies renovables als edificis existents i als de nova 

construcció

6.7. Se subvenciona la instal·lació d’equips d’aprofitament d’energia solar fotovoltaica 

amb un percentatge del 40% i un topall de 20.000 €. Adaptació dels criteris de 

valoració a la realitat del mercat d’Andorra (límit 1,3 €/kWp).

http://www.mediambient.ad/energia/generacio-d-energia-

electrica-d-origen-fotovoltaic

http://www.obsa.ad/solar

http://www.ideandorra.ad
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La convocatòria 2019

Nou plantejament d’ajut al fotovoltaïc
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La convocatòria 2019

Nou plantejament d’ajut al fotovoltaïc
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Projecte de Llei d’impuls a la transició energètica

i del canvi climàtic. Els 4 pilars

Sobirania, 

diversificació

Creixement 
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Sostenibilitat 

ambiental
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informació
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econòmica 
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noves 
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Programa Renova

Principals modificacions aportades (Des. 2018)

1. Obertura del programa a nous usuaris: qualsevol usuari podrà accedir al 

programa amb l'autorització corresponent.

2. Flexibilització de les garanties per gaudir d’un aval per a un préstec 

preferent:
a) El mateix bé immoble al qual es destina la millora, 

b) Un altre bé la valoració del qual superi l'import dels ajuts atorgats,

c) Un aval emès per una entitat bancària autoritzada a operar a Andorra, 

d) Un ingrés en dipòsit al Govern equivalent a l'import dels ajuts,

3. Eliminació de la necessitat d’afectació del bé per a subvencions (ajuts directes)

4. Millora de la protecció dels usuaris: les responsabilitats, les infraccions i les sancions 

regulades per la Llei d'ordenació del territori i urbanisme i per la Llei de seguretat i qualitat 

industrial.

5. L’Oficina de l’energia i del canvi climàtic assumeix la gestió del programa:

manté la Comissió Tècnica de Rehabilitació (CTR) com a òrgan amb funcions consultives 

integrat per representants dels departaments del Govern implicats. Agilitzar la tramitació.

........................... Procés de millora continua del programa
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La convocatòria 2019

El procediment

© Govern d’Andorra – 2019



Gràcies per la vostra atenció
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