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PLA DE SUPORT PER A FER FRONT A LES DESPESES 
PER A LA CERTIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS

PERTANYENTS O UTILITZATS PELS AJUNTAMENTS DE
LES TERRES DE LLEIDA, PIRINEU I ARAN QUE PROMOGUIN

LA SEVA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA



Compte justificatiu

Un certificat del secretari/a-interventor/a, amb el vist i plau de l’alcalde/essa, on s’acrediti: 

- Que l’import de la subvenció s’ha destinat a finançar les despeses derivades de la finalitat 
especificada en el present Pla.

- La percepció o no d’altres ajudes amb la mateixa finalitat.

- Que la Certificació energètica l’ha realitzat un tècnic competent segons el que preveu el Reial Decret 
390/2021.

- Que l’edifici no es correspon a cap del supòsits previstos en l’article 3, apartat 2, del Reial Decret 
390/2021.

- Que l’edifici és de titularitat municipal i en cas que l’edifici no sigui de propietat municipal, s’aporten 
documents justificatius del contracte de lloguer o de l’acord de cessió que hauran d’estar vigent 
almenys durant 10 anys a comptar des de la data de la certificació energètica, coincidint amb el 
període de validesa d’aquesta. 

Justificant registre de les certificacions energètiques amb les etiquetes energètiques 
obtingudes.

Justificació: documents a presentar
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https://subvenweb.diputaciolleida.cat:490/crea_justifica_simplificat2.aspx


Requisits mínims de les propostes d’intervencions contingudes en les certificacions

Reducció de com a mínim el 30% del consum 
d’energia primària no renovable i la millora d’almenys 
una lletra en la qualificació energètica en emissions de 
CO2 de l’edifici.
 
En edificis de 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.

Si el document de recomanacions contempla propostes 
de renovació d’instal·lacions tèrmiques, aquestes 
hauran d’incorporar equips abastits per energia 
provinent de fonts renovables (no gas natural)
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!
Han de ser equipaments de 

propietat municipal o bé estar 
en règim de lloguer o cessió 

(vigents almenys durant 10 anys a 
comptar des de la data de la 
certificació energètica) i no 

correspondre amb alguns dels 
supòsits d’exclusió previstos en 

l’apartat 2 del RD 390/2021

4 El document específic Certificat d’Eficiència Energètica de l’edifici o edificis segons
el model oficial i amb el contingut mínim establert en l’article 8.2 del Reial Decret 390/2021
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5 Fotografia on es vegi l’etiqueta d’eficiència energètica col·locada 
en lloc destacat i ben visible pel públic.

Termini per finalitzar l’actuació

31/03/22

Termini per justificar l’actuació

31/05/22

Recorda complir amb els 
terminis establerts!

Aquests documents s’hauran de presentar a través de la Instància genèrica de l’apartat tràmits electrònics
de la pàgina web de la Seu Electrònica del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.

(https://tramits.diputaciolleida.cat/PROMECO/).



En cas de dubte, contactar amb:
 

Oficina Tècnica de Transformació Econòmica
www.transformacioeconomica.cat

oficinatecnica@transformacioeconomica.cat
973 230 393
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Enllaç per consultar-ho:
AQUÍ

https://promocioeconomica.cat/pla-dassistencia-per-a-la-certificacio-energetica/

