AJUDES A LES EMPRESES - ANY 2021

RENOVA 2021
Ajuts públics per promoure la rehabilitació dels edificis existents, per
millorar-ne

les

condicions

d'habitabilitat,

d'accessibilitat,

de

seguretat

industrial i de seguretat general de l'edifici, de les façanes, de sostenibilitat i
d'eficiència energètica així com la implantació d'energies renovables tant en
els edificis existents com en els de nova construcció.

Beneficiaris

Vigència
Del 4 de febrer 2021
Fins el 19 de novembre
2021*
*O fins l'exhauriment de la
disponibilitat pressupostària

Regulació
Edicte del 27-1-2021
pel qual es fa pública
l’obertura
de
la
convocatòria dels ajuts
del programa Renova
per a la millora del
parc
immobiliari
nacional, la millora de
l’eficiència energètica
dels edificis i l’ús de
les energies renovables
per al 2021

Persones físiques, jurídiques i comunitats de
propietaris, que disposin d'un títol de domini o
autorització del propietari sobre petits edificis
plurifamiliars d’habitatge (màxim 14 habitatges)
construïts a l’empara d’una llicència d’una antiguitat
mínima de 15 anys, a excepció de les actuacions
següents:

Millora de l'eficiència energètica: edificis
construïts abans de l'aplicació del Reglament
energètic.
Implantació d'energies renovables: no es
requereix cap antiguitat.
S’exclouen expressament:
Instal·lacions industrials, tallers i edificis
agrícoles no residencials de baixa demanda
energètica (no disposin d’un comptador
d’energia elèctrica).
Construccions provisionals amb un termini = o <
a 2 anys.
Edificis independents amb superfície útil total <
a 50 m2.
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Requisits
No deutes amb l'Administració Pública i estar al
corrent de les obligacions tributàries.
No trobar-se en suspensió de pagaments, fallida
o en situació d'insolvència.
No estar processats ni condemnats per delictes
de falsedat o contra la propietat.
No han d’haver donat lloc, per culpa o
negligència seva, a la resolució ferma de cap
contracte fet amb l’Administració general durant
els darrers 3 anys.

Objecte
Segons la tipologia d'actuacions aquests ajuts
consisteixen en:
Subvencions directes (amb el límit màxim del
40% del cost real de l'actuació protegible). Es
paguen després d'acabar les obres i un cop
acreditat el pagament de les factures.
Bonificacions específiques (amb un màxim de
10 punts percentuals addicioanls al percentatge
de subvenció directa).
Préstecs preferents amb les següents
condicions:
Import sol·licitat fins el 100% de les
despeses protegibles.
Tipus d'interès: euríbor a un any + 1,5%,
lliure de comissions, pagables i revisables.
Amortització subjecta a pacte amb l'entitat
bancària amb un termini màxim de 15 anys
amb possibilitat de carència d'1 any.
Possibilitat de cancel·lació anticipada sense
penalització i d'amortització parcial.
Garantia atorgada pel Govern d'Andorra.
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Tramitació
1. Presentació
de
la
sol·licitud davant del
Servei de Tràmits de
Govern:
H3T001.pdf (govern.ad)
H1T003.pdf (govern.ad)
H3T003.pdf (govern.ad)
2. Remissió
de
la
sol·licitud a la Comissió
Tècnica
de
Rehabilitació
perquè
valori
i
proposi
a
Govern els ajuts a
atorgar.
3. Resolució per part de
Govern en un termini
màxim de 2 mesos.
4. Formalització
del
préstec preferent, si
escau.
5. Justificació
de
la
finalització
de
les
actuacions i pagament
de les subvencions.

La quantia màxima dels ajuts es determina en
funció de:
La tipologia d’actuació.
Les despeses protegibles que escaiguin.
Honoraris dels professionals que hi
intervinguin.
Cost de la redacció dels projectes, dels
informes tècnics i dels certificats necessaris.
Despeses de la direcció i execució de l’obra i
de la instal·lació, si escau.
Despeses d’inversió efectuada en equips.
Despeses d’execució de la instal·lació, de
l’obra civil associada i de les instal·lacions
auxiliars necessàries.
Tributs satisfets per raó de les actuacions.
L'import dels ajuts en funció de les actuacions
protegibles per l'exercici 2021 es fixa a la taula de
l'Edicte de convocatòria d'aquest ajut, del 27-012021.
Aquest import no pot veure's augmentat per
desviacions en l'execució de les actuacions.

A tenir en compte
La finalització de les actuacions protegibles no
pot excedir de:
18 mesos per a actuacions que afecten
unitats que integren els edificis.
30 mesos per a actuacions que afecten tot
un edifici.
Els beneficiaris han de justificar la finalització de
les actuacions durant el mes següent als
terminis exposats al punt anterior.
No es pot tornar a rebre aquesta ajuda per la
mateixa actuació fins que hagin transcorregut
10 anys des del pagament de l’ajut.
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Documentació
La
sol·licitud
s'ha
d'acompanyar de:
Certificació de l'acta de
l'òrgan de govern que
pren l'acord (en cas de
persona jurídica).
Document que acrediti
el títol del domini o
qualsevol altre dret.
Declaració jurada en
què el titular compleix
la
totalitat
de
la
normativa vigent.
Pressupostos totals de
les
actuacionsprotegibles
i
el
pressupost detallat del
cost de les obres de les
actuacions protegibles.
Recull fotogràfic de
l'estat
inicial
de
l'indret,
material
i
instal·lacions
objecte
de sol·licitud d'ajut.

Contacta'ns
ESTEM AQUÍ
Prat de la Creu, 8
AD500 Andorra la Vella
Principat d'Andorra

TRUCA'NS
Telèfon: +376 80 92 92
Fax: +376 80 92 93
email: ccis@andorra.ad

