CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS EXECUCIÓ PROGRAMES D’INCRMENT EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EL SECTOR PÚBLIC, EN EL MARC DE COL·LABORACIÓ
AMB L’IDAE (2010)
DOTACIÓ ECONÒMICA: 500.000,00 € (any 2010: 150.000,00 € i any 2011: 350.000,00 €)
BENEFICARIS

DOCUMENTACIÓ

Consells insulars

* Sol·licitud segons els Annexos
1 i 2 d’aquesta convocatòria.
* document bancari acreditatiu
de la titularitat del compte o
model TG-002.

Ajuntaments

Entitats locals
menors

Empreses publiques

Ajuntaments i consells insulars:
a) acord de l’òrgan competent pel
qual s’aprova la sol·licitud
d’ajuda
b) Certificat del Secretari/àrie de
la corporació de que el projecte
compleix tots els requisits legals
c) declaració responsable d’estar
al corrent de les obligacions
tributàries i davant la S. Social.
Empreses públiques:
* Fotocòpia DNI, NIF, NIE
* Projectes+ 30.000 € (obres) i/o
+ 12.000 € (subministrament bens
equip o assistència tècnica). Tres
pressuposts

ACTUACIONS
SUBVENCIONABLES
Programa 1: Realització d’auditories
d’instal·lacions d’enllumenat exterior
existent,
Programa 2: Renovació de les
instal·lacions
d’enllumenat
i
senyalitzacions exteriors existents,
destinada a l’estalvi, la racionalització o
l’increment de l’eficiència energètica,
així com la reducció dels nivells de
contaminació lumínica dels enllumenats
públics, baix índex d’emissió de Flux
Hemisferi Superior (FHS).

Programa 3: Millora de l’eficiència
energètica de les instal·lacions actuals
de potabilització, abastiment, depuració
d’aigües residuals i desalació que
duguin a terme la introducció de nous
equips amb tecnologia més eficient.

ALTRA DOCUMENTACIÓ
Programa 1 Memòria tècnica
explicativa de l’auditoria que inclogui:
- l’àmbit de l’actuació
- les dades tècniques de les
instal·lacions d’enllumenat existent
amb indicació dels consums energètics
anuals,
- oferta amb les condicions tècniques i
econòmiques de l’auditoria
Programes 2 i 3:
Memòria
tècnica
i
econòmica
explicativa de l’actuació:
- plànol de situació de les lluminàries, i
els noms dels carrers i places on es
faran les actuacions
- pressupost econòmic detallat
- dades tècniques de la instal·lació
actual i futura amb potències i
consums anuals
- valoració i justificació de l’estalvi
d’energia previst.

SUBVENCIÖ
L’import de la subvenció no podrà superar el 40%
del cost elegible. La quantia màxima de la subvenció
es de 60.000 € per beneficiari
Programa.1:
40% cost elegible amb un màxim de
a) 40.000 euros per actuació a municipis de més de
100.000 habitants
b) 20.000 € per a la resta de municipis.
Programes 2 i 3
En funció estalvi energètic potencialment assolible,
d’acord amb les següents quanties per cada MWh
anual estalviat:
- Substitució de làmpades: 78,18 €
-Substitució del punts de llum:430,00 €
- instal·lació de reguladors flux:172,00 €
- Instal·lació de rellotges astronòmics: 86,00 €
- Substitució a LED en semàfors:286,67 €
- Regulació electrònica motors de
proveïment i potabilització 143,33 €
- Regulació electrònica motors depuradora 122,86 €
- Sistemes de control de nivell d’oxigen: 215,00 €

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: tres mesos des de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears o fins l’exhauriment de la quantia econòmica assignada
PROCEDIMENT PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS: és el de l’ordre de presentació completa i conforme de la sol·licitud i de la documentació annexa.
TERMINI EXECUCIÓ ACTIVITAT SUBVENCIONADA: de l’1 de gener de 2010 i realitzades dins els terminis fitxats a la resolució d’atorgament, que no podrà ser posterior a l’1 d’octubre del

2011.

