
III Jornada 
de la Transformació 
Econòmica de les Terres 
de Lleida, Pirineu i Aran

Energia i Món Local – Programa DUS 5000 

Recursos europeus del NGEU per contribuir a 
empoderar el món local en el 
desenvolupament d’un model energètic just, 
descentralitzat i sostenible



 Es tracta d’una línia d’ajuts molt important, per impulsar la transició energètica des del 
món local i amb recursos del NGEU, ja que pot beneficiar al 94% dels municipis de la 
demarcació i permet assolir percentatges de subvenció d’entre el 85% i el 100% de la 
despesa elegible.

 La capacitat territorial de captar recursos en aquesta línia d’ajuts dependrà, en gran part, de 
la implicació dels ajuntaments i consells comarcals, en el procés d’identificació i 
valoració de les inversions prioritàries. Per facilitar aquesta capacitat, la Diputació de Lleida 
impulsa dos Plans de Cooperació:

– un de suport als ajuntaments per a l’emissió de certificacions energètiques d’edificis 
públics

– un de suport als consells comarcals per identificar, valorar i planificar inversions més 
enllà de les vinculades a rehabilitació energètica d’edificis.

 Es preveu que els Plans estiguin disponibles al setembre, però aquest fet no hauria de 
condicionar l’inici dels treballs per part de les Entitats locals.

 En paral·lel, la Diputació de Lleida està elaborant una proposta per determinar quin ha de 
ser el rol de la institució per afavorir la captació de recursos del Programa per fer efectives 
les inversions identificades per part dels ajuntaments i consells comarcals. 

Principals idees força de la sessió



Programa DUS 5000
Ajuts per a inversions a projectes singulars locals d'energia 
neta en municipis de repte demogràfic

Normativa Reial Decret 692/2021, de 3 d’agost
Entitat gestora IDAE
Àmbit d’aplicació Municipis de fins a 5.000 habitants

Beneficiaris
Entitats locals o supralocals i organismes autònoms o entitats públiques dependents o 
vinculades a Entitats locals.

Terminis:

− Publicació BOE: 04 d’Agost 2021
− Presentació sol·licituds des de 5 Novembre 2021 fins a 5 Novembre 2022 o bé fins a 

esgotar pressupost
− Execució de les inversions: màxim 24 mesos des de la data de resolució de la concessió.
− Justificació de les inversions: màxim 2 mesos des de la finalització de l’execució (amb la 

data límit de 30 de novembre de 2025)



Mesures
subvencionables

− Mesura 1. Reducció de la demanda i el consum energètic en edificis i 
infraestructures públiques.

− Mesura 2. Instal·lacions de generació elèctrica renovable per autoconsum, amb o 
sense emmagatzematge.

− Mesura 3. Instal·lacions de generació tèrmica renovable i de xarxes de calor i/o fred.
− Mesura 4. Lluita contra la contaminació lumínica, enllumenat eficient i intel·ligent 

Smart Rural i TIC.
− Mesura 5. Mobilitat Sostenible

Quantia de l’ajut

− Amb caràcter general l’ajuda màxima serà del 85% del total de la despesa elegible.
− Aquest percentatge es podrà incrementar fins al 100% en el cas de “projectes 

integrals”
− Possibilitat de sol·licitar bestreta del 80%, un cop justificada la contractació de la 

inversió (no per menors)

Mínims i màxims
− Per sol·licitud: inversió mínima 40.000€ i màxima 3.000.000€
− Per municipi: màxim 6.000.000€ (distribuïts en diferents sol·licituds per no superar el 

màxim per sol·licitud)
Compatibilitat − No compatibles amb altres ajudes europees



Despeses
subvencionables

− Gestió de la sol·licitud de l’ajuda.
− Redacció dels projectes tècnics.
− Despeses de redacció dels plecs objecte de licitació.
− Despeses de la direcció facultativa de les actuacions.
− Despeses d’execució de les obres i/o muntatge de les instal·lacions.
− La inversió en equips i materials efectuada.
− Despeses de gestió de la justificació de la realització de les actuacions. 
− Quan sigui necessari, l’informe del auditor sobre el comte justificatiu.
− Quan sigui necessari, l’informe que acrediti l’adequada realització de les actuacions objecte 

d’ajuda, emès per un organisme de control o entitat de control.
− Altres partides necessàries (Auxiliars o no) específics de cada tipologia d’actuació.
− Despeses de retirada de productes de construcció que continguin amiant, quan sigui necessari.
− Despeses per implantar les mesures correctores que s'adoptaran per complir els criteris tècnics 

i econòmics en relació a el principi de «no causar un perjudici significatiu al medi ambient”
− Despeses del Pla de Gestió de Residus, si és necessari.
− Despeses per a l'adequació o adaptació de la normativa local relacionada amb el 

desenvolupament dels projectes objecte d'ajuda, sempre que aquesta adequació o adaptació 
faciliti l'efectivitat de la inversió subvencionable.

− L’IVA, quan no sigui susceptible de recuperació o compensació per a l’entitat beneficiària.

No es considerarà elegible cap cost relatiu a l'execució de l'actuació que hagi estat facturat amb 
anterioritat a la publicació del RD (04/08/2021), a excepció dels costos corresponents a actuacions 
preparatòries, que podran ser considerades despeses elegibles des de l’1 de gener de 2021.



Documentació
general a presentar 
per cada sol·licitud 
(més enllà de la 
específica per cada 
tipus de mesura)

a) Certificat acreditatiu de la resolució o acord de l'òrgan de govern en què s'aprovin:
1. La participació i acceptació expressa del procediment regulat per aquest Reial 

Decret.
2. Les actuacions , el pressupost total i el compromís per dotar pressupostàriament 

el projecte, així com el compromís per finançar la totalitat de el projecte amb 
caràcter previ al cobrament de l'ajuda. Aquest compromís es pot condicionar a 
l'obtenció de la resolució de concessió d'ajuda, així com de la bestreta que sobre 
la mateixa pugui concedir-se.

3. La Memòria descriptiva de les actuacions.
b) Memòria descriptiva de les actuacions a emprendre i que conformin el projecte a 

executar, signada per tècnic responsable (model específic facilitat per IDAE per cada 
tipus de mesura)

c) Declaració responsable, segons el model facilitat per IDAE (Annex II del RD)
d) Declaració sobre la informació mediambiental del projecte, segons el model facilitat 

per IDAE (Annex III del RD)



Objecte Reduir la demanda energètica en edificis públics i en infraestructures publiques consumidores 
d’energia

Requisits
− Aconseguir un estalvi d'energia primària d'origen no renovable d’almenys un 30%.
− Acreditar la millora d’almenys 1 lletra en la qualificació energètica en emissions de CO2 de 

l'edifici.
− Reutilització, reciclatge i valorització d’almenys el 70% (en pes) dels residus de construcció.

Documentació 
a presentar en 
la sol·licitud

− Certificat energètic de l'edifici existent en el seu estat actual i registrat en el registre de l'òrgan 
competent de la comunitat autònoma.

− Simulació del certificat energètic de l'edifici que s'assolirà després de la reforma proposada, 
per tal d’acreditar els requisits de la mesura

− Si s’inclouen instal·lacions de generació tèrmica, aportar esquema de principi.
− Si s’inclouen instal·lacions de generació elèctrica, aportar plànol d’implantació i esquema 

unifilar.

Mesura 1. Reducció de la demanda i el consum energètic en edificis i 
infraestructures públiques

Exemples: Aïllar façanes i cobertes, millorar eficiència energètica 
de tancaments practicables, substituir calderes (no gas), plaques 
solars, sistemes d’il·luminació....



Mesura 2. Instal·lacions de generació elèctrica renovable per a 
autoconsum, amb o sense emmagatzematge

Objecte
Foment de l'ús d'energia elèctrica provinent de fonts renovables (solar, eòlica o hidroelèctrica) per 
part d’entitats públiques, de manera que almenys els 80% de la producció elèctrica generada haurà 
de ser consumida en instal·lacions públiques, ja sigui en format d’autoconsum individual o 
col·lectiu.

Requisits − Reutilització, reciclatge i valorització d’almenys el 70% (en pes) dels residus de construcció.
− Requisits de comunicació de la generació renovable (pantalla o panell informatiu i web)

Documentació 
a presentar en 
la sol·licitud

− Informe, signat per un tècnic competent, que justifiqui la previsió que el consum anual d'energia 
per part de consumidor o consumidors associats a la instal·lació sigui igual o major al 80% de 
l'energia anual generada per la instal·lació objecte de l'ajuda .

− Plànol d'implantació dels nous equips generadors i esquema unifilar que permeti comprendre 
perfectament l'actuació a desenvolupar.

Per aquesta mesura hi ha costos elegibles màxims (€/kW) sobre els quals es calcula l’ajut

Exemples: Plaques solar en edificis o espais públics que generin 
electricitat que pugui ser consumida pel propi edifici o per 
edificis públics en un radi de 500m.



Mesura 3. Instal·lacions de generació tèrmica renovable i xarxes de 
calor i/o fred 

Objecte

− Reduir el consum d'energia final d'origen fòssil mitjançant la utilització d'energies renovables 
(solar tèrmica, geotèrmia, aeortèrmia i hidrotèrmia o biomassa) per aigua calenta sanitària, 
calefacció o refrigeració en edificis i infraestructures públiques, tant nous com existents, sempre 
que es pugui millorar, com a mínim una lletra, la classificació energètica de l’edifici. 

− S'inclouen les xarxes de calor i / o fred, que podran donar servei a qualsevol usuari, sempre que 
almenys el 80% de la producció tèrmica es consumeixi en instal·lacions públiques sense activitat 
econòmica, i que no es produeixi una venda d'energia a tercers.

Requisits
− Existeixen requisits tècnics específic en funció del tipus d’instal·lació. 
− Reutilització, reciclatge i valorització d’almenys el 70% (en pes) dels residus de construcció.
− Requisits de comunicació de la generació renovable (pantalla o panell informatiu i web)

Documentació 
a presentar en 
la sol·licitud

− Plànol d'implantació i esquema de principi 
− Certificat energètic de l'edifici existent en el seu estat actual i registrat en el registre de l'òrgan 

competent de la comunitat autònoma.
− Simulació del certificat energètic de l'edifici que s'assolirà després de la reforma proposada, per 

tal d’acreditar els requisits de la mesura.

Per aquesta mesura hi ha costos elegibles màxims (€/kW) sobre els quals es calcula l’ajut

Exemples: només calderes o xarxes de calor entre edificis públics



Mesura 4. Lluita contra la contaminació lumínica, enllumenat eficient i 
intel·ligent, smart rural i TIC

Objecte

Reforma de les instal·lacions municipals d'enllumenat, il·luminació i senyalització exterior existents, 
que acrediti que protegeix la qualitat del cel nocturn.
De manera addicional s’inclou l'aprofitament de les infraestructures d'enllumenat municipal com a 
suport per a dotar de fibra de qualitat als habitants.

Requisits

− Per a l’enllumenat, reduir el consum d'energia elèctrica de la instal·lació reformada almenys un 
45%, assolir una qualificació energètica A o B i justificar contribució a la reducció de la 
contaminació lumínica. En la resta de casos, caldrà assolir una reducció del 15% (per exemple, 
sistemes de gestió energètica).

− Reutilització, reciclatge i valorització d’almenys el 70% (en pes) dels residus de construcció.
Documentació 
a presentar en 
la sol·licitud

− Auditoria energètica 
− Informació sobre el pla de gestió de residus previst que permeti assolir, almenys, un 30% de 

reutilització i reciclatge dels materials afectats 



Mesura 5. Mobilitat sostenible

Objecte

− Actuacions de promoció de la mobilitat de vianants
− Implantació de la mobilitat en bicicleta en la mobilitat obligada (no usos turístics)
− Camí escolar: promoció de la mobilitat de vianants i / o amb bicicleta a l'escola.
− Nova política d'aparcament
− Transport públic
− Promoció de l'ús compartit del cotxe
− Reordenació i disseny viari
− Vehicles públics elèctrics endollables (sempre i quan prestin un servei públic)
− Infraestructura de recàrrega de vehicle elèctric d’ús exclusiu de l’entitat local

Requisits

− Aconseguir un estalvi energètic mínim d'un 5% respecte a la situació de partida, pel canvi modal 
produït sumat, si s'escau, a l'efecte de les actuacions complementàries.

− Per cadascuna de les tipologies d’actuacions elegibles, es contemplen requisits específics que es 
poden consultar al RD.

− Reutilització, reciclatge i valorització d’almenys el 70% (en pes) dels residus de construcció.

Documentació 
a presentar en 
la sol·licitud

− Estudi detallat que justifiqui l'estalvi energètic previst després de l'actuació i la reducció de les 
emissions de diòxid de carboni associada.

− Per a les actuacions en vies, qu suposi modificacions en el trànsit rodat, s'aportarà, com a annex a 
la memòria,  plànols explicatius de la situació de partida i després de la reforma, que justifiquin 
l’assoliment de l'estalvi energètic mínim requerit.



Pla de cooperació per a l’emissió de Certificacions energètiques d’edificis

Import global 508.200€

Criteris de 
distribució

2.200€ per ajuntament per a emetre una o més certificacions segons barems 
d’import màxim subvencionable vinculat a la dimensió de l’edifici

Despeses 
subvencionables

Honoraris de tècnics, propis o externs, per a l’elaboració de la certificació

Requisits mínim 
de les 
certificacions

Que proposin i valorin econòmicament mesures de millora que permetin:
– Reduir com a mínim un 30% el consum d’energia primària no renovable i millorar 

una lletra la qualificació energètica en emissions de CO2.
– Per al cas d’edificis que compten amb una qualificació energètica “A” en 

emissions de CO2,  les propostes de millora hauran de permetre assolir un salt 
d’una lletra en la qualificació parcial de la demanda tèrmica de l’edifici.

– Per al cas que el document de recomanacions contempli propostes de renovació 
d’instal·lacions tèrmiques,  aquestes hauran d’incorporar equips abastits per 
energia provinent de fonts renovables (NO GAS NATURAL)

Terminis Termini d’execució: fins 31/03/2022
Termini de justificació: fins a 31/05/2022
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