Energia i Món Local – PROGRAMA D’IMPULS A LA
REHABILITACIÓ D’EDIFICIS PÚBLICS D’ENTITATS
LOCALS (PIREP LOCAL)

Principals idees força de la sessió
 La finalitat dels ajuts és la rehabilitació dels edificis públics, no només amb finalitats energètiques,
sinó també en relació a accessibilitat o l’estat de conservació de l’edifici, entre d’altres.
 Tot i això, existeix un nivell mínim de millora energètica que ha de permetre reduir com a mínim un
30% el consum d’energia primària no renovable.
 Per comprovar aquest requisit és obligatori presentar la certificació energètica de l’estat actual de
l’edifici i la certificació energètica de projecte
 Les actuacions de millora energètica estan subvencionades al 100% i la resta al 85% (IVA NO INCLÒS)
 S’admet l’habilitació d’edificis públics actualment en desús, o la reubicació d’usos, amb la condició
que hauran de ser destinats a ús públic durant els propers 20 anys, i en el cas de reubicació cal tenir
en compte que no suposi un increment de consum energètic en relació a la ubicació actual del
servei.
 Tot i això, no s’admeten les ampliacions, ni tampoc les despeses vinculades a enderrocs, fonaments
o estructura.
 L’any de construcció de l’edifici ha de ser anterior al 2009
 La convocatòria és per concurrència competitiva.

Programa PIREP LOCAL
Normativa
Entitat gestora
Beneficiaris

Terminis de
presentació i
execució:

Pressupost
convocatòria
única:

Ordre TMA/178/2022, de 28 de febrer
Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA)
Municipis (independentment de la seva mida), diputacions, cabildos i consells insulars*
− Publicació BOE: 11 de Març 2022
− Presentació sol·licituds:
− Línia 1: fins el 25/04/2022
− Línia 2: fins al 09/06/2022
− Execució de les obres
− Línia 1: màxim improrrogable 30/09/2024
− Línia 2: màxim improrrogable 31/03/2026
600.000.000 euros repartits en:
− 250.000.000 d’euros per la Línia 1
− 350.000.000 euros per la Línia 2.
* Amb independència de l’import total de l’actuació, la quantia objecte de finançament no podrà

superar els 3.000.000 euros (impostos no inclosos) en cada sol·licitud. No hi ha nivell mínim de despesa
elegible.

*Consells Comarcals exclosos
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Línia 1. Edifici a rehabilitar la recepció d'obra del qual, sense observacions ni objeccions,
tingui lloc com a màxim el 30 de setembre de 2024.

Línies de la
convocatòria

Línia 2. Edifici a rehabilitar la recepció d'obra del qual, sense observacions ni objeccions,
tingui lloc com a màxim el 31 de març de 2026.
Les actuacions de la línia 2 han de complir almenys dos d’aquests paràmetres:
− Cost total de l’obra (sense IVA) ≥ 500.000€
− Superfície construïda afectada per les actuacions >1.000m2
− Grau d’intervenció ≥500€/m2
Nº d’habitants

Sol·licituds
línia 1

Sol·licituds
línia 2

Més de 50.000 habitants i capitals de província.

2

3

Entre 20.000 i 50.000 habitants i diputacions, cabildos o
consells insulars

1

2

Menys de 20.000 habitants

1

1
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−
−

Actuacions
subvencionables

−
−
−

Actuacions tipus A: millora de l’eficiència energètica de l’edifici
o Actuacions tipus A bis: redacció de projectes
Actuacions tipus B: millora de la sostenibilitat ambiental en matèria d’aigua,
materials, gestió de residus, adaptació climàtica, protecció de la biodiversitat
(exemples: millora instal·lacions subministrament i evacuació d’aigua, cobertes
enjardinades, punts de recàrrega de vehicles elèctrics*, aparcaments de bicicletes,
millora de les instal·lacions de recollida de residus)
o Actuacions tipus B bis: redacció de projectes
Actuacions tipus C: millora de l’accessibilitat
o Actuacions tipus C bis: redacció de projectes
Actuacions tipus D: millora de l’habitabilitat
o Actuacions tipus D bis: redacció de projectes
Actuacions tipus E: millora en la conservació de l’edifici
o Actuacions tipus E bis: redacció de projectes

*aquells que hagueu sol·licitat vehicles elèctrics en la DUS5000, podeu incloure els punts de recàrrega en el
PIREP LOCAL, sempre i quan estiguin vinculats al mateix edifici on voleu actuar
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Requisits dels
edificis:

• Titularitat: de les Entitats Locals o bé amb atribucions d’ús justificables jurídicament pel
que fa al manteniment integral, la gestió, la reparació i la rehabilitació de l’edifici
transferit
• Ús de l’edifici: ús públic (excloent ús residencial d’habitatge públic). Caldrà acreditar que
aquest ús es mantindrà durant els propers 20 anys. S’admeten nous usos per a edificis
en desús i també canvis i reubicacions d’usos.
• Antiguitat: data de construcció anterior a 1 de gener de 2009
• Actuacions tipus A obligatòries*, reducció del 30% del consum d’energia primària no
renovable.

Requisits de les
• Disposar d’un pla de gestió de residus que suposi la preparació per a la reutilització,
actuacions:
reciclatge o valorització d’almenys en 70% dels residus no perillosos generats
• Complir els terminis i paràmetres de la línia a la que s’acullin
*Es pot presentar una sol·licitud només amb actuacions del tipus A, però no en la
resta de casos.
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• Actuacions que hagin iniciat les obres, amb acta de replanteig posterior a 1/02/2020.
Costos elegibles a partir d’aquesta data.
Possibles estats
• Actuacions en fase de licitació, amb anunci de licitació publicat amb data anterior a
de les actuacions
11/03/2022.
• Actuacions no iniciades, però que puguin complir els terminis i requisits previstos
• Tipus A i A bis: 100%
• La resta: 85% (l’import sobre el qual s’aplica aquest ajut no pot superar el 50% de
l’import de les actuacions A+A bis*)
Quantia de l’ajut
i règim de
• Límit màxim de l’ajut: 3.000.000€ per sol·licitud
pagaments
• No hi ha límit mínim d’inversió
• Abonament mitjançant pagament únic de forma anticipada en el termes que determini
la resolució definitiva
• Enderrocs, fonaments o estructura**
Despeses NO
• Nova construcció i ampliació
elegibles
• IVA, taxes i tributs
*exemples pràctics en la “Guía de solicitud de ayudas” pàg.42-46
** nova estructura. Canviar cobertes, si estan en mal estat de conservació, o afectar
estructura en el cas de posar un ascensor, per exemple, sí que s’inclouen.
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1. Formulari online de sol·licitud*, amb el contingut establert a l’annex de l’Ordre
2. Acreditació de:
− Titularitat: certificació registral o nota simple informativa del Registre de la Propietat
amb 6 mesos de vigència
− Instrument jurídic de traspàs d’atribucions (en cas que sigui necessari)
− Ús: declaració responsable segons model
Documentació a
− Certificació cadastral descriptiva i gràfica on consti l’any de construcció de l’edifici
presentar en
− Compromís de finançament segons model: precisar quin import de l’actuació no és
fase de
elegible i haurà d’assumir amb recursos propis
sol·licitud
− Declaració responsable segons model compliment art.13 Llei General de subvencions
− Certificació obligacions de reintegrament segons model
− Certificació obligacions reemborsament segons model
− S’haurà de requerir als contractistes el requisit anterior, en cas que ja estiguin
contractats en la fase de sol·licitud.
− Declaració DNSH segons model
*Es pot delegar la preparació de la sol·licitud (perfil “a notificar”), però en el moment de formalitzar-la
caldrà accedir amb la signatura del titular de l’alcaldia (perfil “solicitante”) o representant acreditat (perfil
“representante”). Molt recomanable tenir en compte apartat 2.5. del “Manual de instrucciones”
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3. Documentació descriptiva intervenció
I. Part gràfica: 2 panells DIN A3 en vertical que contindran:
a) Caràtula amb identificació de l’immoble amb la seva localització, ús actual i previst.
b) Memòria descriptiva màxim de 500 paraules amb informació per avaluar la Qualitat,
l’Enfocament Integral i la Innovació. Contindrà, la menys, descripció de l’immoble,
relació amb el seu entorn i descripció de les obres a emprendre, detallant les actuacions
de millora energètica (Tipus A).
Documentació a
c) Plànol de situació a una escala que permeti visualitzar l’entorn en un radi de 1 km.
presentar en
d) Plànols de l'estat actual.
fase de
e) Plànols de l'estat previst després de les obres de rehabilitació.
sol·licitud
f) Almenys cinc fotografies de l'estat actual que permetin una descripció completa de
l'immoble.
g) Infografies que mostrin la imatge de l’immoble després de la rehabilitació.
II. Part informativa: fitxa en format DIN A4 en vertical que contindrà una memòria
descriptiva màxim de 500 paraules amb informació per avaluar l’Oportunitat, la
Governança i la Solidesa.
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4. Pressupost total, diferenciat per tipus d’Actuació i sense incloure IVA
5. Cronograma de les obres que inclogui les següents etapes
a) Redacció de projecte bàsic
b) Obtenció llicència urbanística o autorització necessària
c) Aprovació del Projecte d’Execució per l’òrgan competent
d) Adjudicació de l’obra
e) Acta de replanteig i inici d’obra
Documents a
f) Certificat Final d’Obra
presentar en
g) Acta de recepció de l’obra sense observacions
fase de
6. Certificats d’eficiència energètica
sol·licitud
− De l’estat actual, signat i registrat*
− De l’estat assolit després de la reforma (certificat energètic de projecte), signat*
− Si existeix una reubicació, caldrà certificar l’edifici on s’ubica actualment el servei, signat
7. Documentació justificativa del compliment de mesures relatives a evitar el doble
finançament, la incompatibilitat amb el règim de les ajudes d’estat, el frau i corrupció i el
conflicte d’interessos, segons model
8. Declaració, si s’escau, de l’afecció patrimonial de l’edifici
*En

fase de sol·licitud els certificats poden ser realitzats amb procediments simplificats (CE3X), però en fase de justificació, els
demanaran realitzats en base a procediments generals (HULC). Cal tenir-ho en compte al fer el pressupost.
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A mesura que vagi superant cada fase o bé cada 3 mesos, caldrà presentar:
a) Projecte bàsic
b) Autorització o llicència urbanística
c) Projecte d’execució
Documentació a
entregar en fase
d) Licitació : comunicació de la publicació de la licitació
e) Adjudicació: comunicació de la formalització
d’execució
f) Acta de comprovació de replanteig i inici: comunicació de la signatura
g) Certificació trimestral de l’obra executada
h) Declaració responsable del compromís de creació d’ocupació*
*Certificat de l’Entitat Local acreditant la creació d’ocupació vinculada a l’execució de les actuacions

Un cop finalitzada l’obra i en un termini màxim de 3 mesos, caldrà presentar:
a) Certificat de final d’obra
b) Acta de recepció d’obra, que inclogui els m2 efectivament rehabilitats
c) Liquidació final
d) Quadre resum del seguiment de les actuacions executades
e) Quadre resum amb la relació certificada de despeses
f) Memòria final de l’obra executada i objectius assolits
g) Certificat energètic d’obra acabada, realitzat segons procediment de càlcul general (HULC)
Documentació
signat i registrat*
a entregar en
h) Formularis autoavaluació i avaluació principi DNSH
fase de
i) Informe que detalli les actuacions de control financer realitzades
justificació
j) Declaració d’altres ajudes sol·licitades
k) Declaració de gestió
l) Justificació de comptabilitat separada
m) Justificants de despesa i pagaments bancaris
n) Fotografies de l’estat previ i actual de l’edifici i de la publicitat del MRR
o) Declaració de l’acceptació de la cessió de dades entre Administracions Públiques segons model
p) Declaració responsable del principis transversals PRTR segons model
q) Requeriment d’identificació de contractistes i subcontractistes
*Si el CE presentat en fase de sol·licitud ha estat realitzat amb procediment de càlcul simplificat (CE3X), caldrà tornar a fer-lo,
per poder fer la comparació.
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Qualitat : 20 punts
Valor arquitectònic de la proposta, millora tècnica, estètica i funcional de l'edifici.
Racionalitat, flexibilitat i funcionalitat de la intervenció i la integració harmoniosa al teixit urbà
i al paisatge .
Adequació al cost de l’actuació, que suposi l’adaptació dels espais als estàndards d’eficiència,
rigor de la justificació aportada, senzillesa i els menors costos potencials de manteniment.
Criteris de
• Enfocament integral: 15 punts
valoració a
Capacitat de l’actuació per incorporar, a més d’una reducció d’almenys, un 30% del consum
justificar en la
d’energia primària no renovable, millores en l’habitabilitat, l’accessibilitat, la conservació, la
part gràfica de la
documentació
seguretat d’utilització i la digitalització dels edificis.
descriptiva
• Innovació: 15 punts
-Innovació energètica, es valorarà que el projecte estigui orientat a transformar l'edifici en un
consum nul, gairebé nul, o amb una reducció de consum més ambiciosa de l’exigida (30%).
-Innovació constructiva, atenent a l’elecció de materials i el disseny de solucions constructives.
-Innovació tipològica, considerant el potencial exemplificador de les AAPP, mitjançant
l'optimització i/o transformació d'espais, tant a nivell físic com conceptual.
•

• Solidesa: 15 punts
Coherència, credibilitat i precisió del cronograma d’execució i metodologia de treball
proposada per garantir el compliment dels objectius exigits.
• Governança: 15 punts
Es valorarà que la selecció i elaboració del projecte sigui el resultat de concursos de projectes,
de processos participatius o de qualsevol altre procediment orientat cap a l'equilibri econòmic,
Criteris de
social i institucional i de plans d'actuació o estratègia semblant en el marc del que disposen les
valoració a
mesures d'implementació de l'ERESEE
justificar en la
part informativa • Oportunitat: 20 punts
Es valoraran actuacions integrades en un Pla d’acció Local de l’Agenda Urbana o Estratègia*.
de la
Es tindrà en compte, entre d’altres:
documentació
- la població potencialment beneficiària de l'ús públic a què es destini l'immoble,
descriptiva
- que sigui idònia per aconseguir uns espais inclusius i accessibles,
- que incorporin solucions sostenibles més enllà de la dimensió material,
- que possibiliti la recuperació d'edificis en desús,
- que generi impacte en el seu entorn, per l'ús i la utilitat de l'immoble, pel nombre d'usuaris
que es beneficiarà de la intervenció i/o la seva idoneïtat en el context COVID
- que contribueixi a les prioritats del PRTR, es complementi amb altres sol·licituds finançades
pel Pla i/o generi un valor afegit comparatiu de la proposta en relació amb altres presentades.

*Agenda Compartida per la Transformació Econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran. Àmbits prioritaris 5 i 7.

Enllaços d’interès
• Documentació disponible a la web del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
• Preguntas frecuentes
• Guía para solicitar las subvenciones
• Manual de instrucciones para presentar las solicitudes de manera telemática
• Orden ministerial TMA 178/2022

Gràcies per la vostra atenció
En cas de dubte, contactar amb:
Oficina Tècnica de Transformació Econòmica
www.transformacioeconomica.cat
oficinatecnica@transformacioeconomica.cat
973 230 393

