CONVOCATÒR
RIA SUBVENCION
NS MILLORES EFIC
CIÈNCIA ENERGÈ
ÈTICA EN EDIFICIS EXISTENTS EN EL
E MARC DE COL
L·LABORACIÓ AMB L’IDAE (2011)
DOTACIÓ
D
ECONÒM
MICA: 400.000,00 € per l’any 2011
SUBVENCIÓ
BENEFICARIS
DOCU
UMENTACIÓ
ACTUACIONS SUBVENCIONA
ABLES
AL
LTRA DOCUMENTA
ACIÓ

•

•

•

•
•

•
•

Persones físiques o
jurídiques de dret
privat.
Associacions o
entitats sense
finalitat lucrativa.
Agrupacions de
persones físiques o
jurídiques, públiquees
o privades.
Comunitats de
propietaris.
Ajuntaments,
Entitats locals
menors i empreses
públiques.
Consorcis i
Fundacions
Comunitats de bens
o qualsevol altre
tipus d’unitat
econòmica o
patrimoni separat
sense personalitat
jurídica

* Sol·licitud segonns els Annexos d’aquestaa
convocatòria
NIF, NIE
* Fotocòpia DNI, N
* Imprès TG002 siignat pel sol·licitant i
signat i segellat pell Banc (si no és percepto
or
de la CAIB)
00
* Projectes+ 30.0000 € (obres) i/o + 12.00
€ (subministramentt bens equip o assistènciia
tècnica). Tres presssuposts.
Empreses privades: declaració altres
ajudes subjectes a m
minimis (annex 4).
Agrupacions perssones físiques o
jurídiques, públiq
ques o privades
sense personalitatt C. Propietaris, C.de
Bens:
a) Còpia consttitució Comunitat indicaant
la participació de ccada membre.
b)
Nomenam
ment
i
poders
del
d
Representant.
c) Compromíss d’execució de caada
membre.
d) Import de la subvenció a aplicar a
cada membre.
Entitats públiquess:
a) Acord òòrgan competent
sol·licituud d’ajuda.
b) Certificcat del Secretari de la
corporaació de que el projecte
compleiix tots els requisits legalls.
c) Declaraació responsable d’estar al
corrent de les obligacions
tributàriies i davant la S. Social.

Programa 1.
MILLORA EN INSTAL·LACIONS
TÈRMIQUES EDIFICIS

Programa 2.
MILLORA EN INSTAL·LACIONS
CIÓ INTERIOR EDIFIICIS
D’IL·LUMINAC

p tècnic
* Documeentació tècnica signada per
titulat com
mpetent, que inclourà:
d
- Memòrria i plànols descriptius de
l’actuació
ó que s’ha de realitzar.
- Potènciees i consums d’energia
convencio
onal i primària anuals (T
TEP/any),
abans i deesprés de l’actuació, amb
b la
valoració i justificació de l’estalvii energètic
previst.
* Pressupost detallat de les millorres
proposadees.

Programa 3.
MILLORA EN INSTAL·LACIONS
D’ASCENSORS EXISTENTS.

Programa 4.
I
DE
E
MILLORA EN INSTAL·LACIONS
CAMBRES FRIGORÍFIQUES

TERMINI PRESENTAC
CIÓ SOL·LICITUDS: 45 dies naturals des de la publicació en el BOIB
B o fins l’exhauriment dee la quantia econòmica assignada.
a
CRITERIS
C
DE REPAR
RTIMENT: és el de l’orddre de presentació comp
pleta i conforme de la soll·licitud i de la documen
ntació annexa.
TERMINI EXECUCIÓ ACTIVITAT SUBVEN
NCIONADA: Des de l’’1 de gener de 2011 fins al 15 de novembre de 2011
2

22% cost elegible
Màxim: 35.000 €/projecte

22% cost elegible
ge
Màxim: 5.000 €/edificis/habitatg
220.000 €/edificis altres usos
u

35% cost elegible
Màxim 33.300 €/ascensor
Màxim: 6.600 €/edifici

22% cost elegible
Màxim: 20.000 €/projecte

