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Disposicions

INSTITUT CATALÀ D’ENERGIA

RESOLUCIÓ
EMO/2980/2011, de 22 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores 
del Pla Renova’t d’enllumenat interior de comerços i altres establiments de cara 
al públic a Catalunya, i se’n fa pública la convocatòria per a l’any 2012.

El desenvolupament econòmic del nostre país i la seva convergència amb els 
estàndards europeus ha produït en els darrers anys un augment molt important del 
consum energètic. Aquest fet llasta la necessitat estratègica, econòmica i ambiental 
de reducció de la intensitat energètica.

En el sector de l’edificació els factors que intervenen en el consum de l’energia 
són diversos, i per tant les actuacions globals són complexes. El consum energètic 
dels edificis es reparteix entre les necessitats de producció d’aigua calenta, de clima-
tització i d’il·luminació (que pren una especial importància en el sector terciari).

La intervenció en l’enllumenat interior dels comerços i altres establiments de 
cara al públic aporta un estalvi significatiu respecte a una instal·lació no eficient. 
El major estalvi es produeix amb el canvi de les làmpades i lluminàries, però també 
es poden obtenir estalvis significatius amb la renovació o incorporació de sistemes 
de gestió i control de les instal·lacions d’enllumenat.

Per millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat interior dels comerços i altres 
establiments de cara al públic de Catalunya, des de l’Administració pública es vol 
impulsar la seva renovació assegurant sempre la substitució i correcte reciclatge 
dels elements retirats.

L’Institut Català d’Energia (ICAEN) del Departament d’Empresa i Ocupació és 
l’organisme públic que té assignada l’execució de les activitats que emanen del Pla 
de l’energia de Catalunya (PEC) 2006-2015, sens perjudici de les funcions de la 
Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat en matèria de promoció 
i difusió de la utilització de les energies renovables.

L’Estratègia d’eficiència energètica del PEC es coordina amb l’Estratègia d’estalvi 
i eficiència energètica a Espanya 2004-2012 (E4). Per això, el 17 d’abril de 2008 es 
va formalitzar un conveni de col·laboració entre l’Institut per a la Diversificació 
i Estalvi de l’Energia (IDAE) del Govern espanyol i l’Institut Català d’Energia 
(ICAEN), per a la definició i la posada en pràctica de les actuacions que preveu el 
Pla d’acció 2008-2012 de l’E4 (PAE4+) a Catalunya. En el Conveni s’identifiquen 
diverses actuacions que, juntament amb d’altres d’específiques de l’Estratègia del 
PEC, requereixen el suport públic per a la seva implementació o extensió.

Vista la Llei 6/2011, de 27 de juliol, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
(DOGC núm. 5931, de 29.7.2011), i d’acord amb el que estableixen els articles 87 i 
següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002); 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 
18.11.2003); el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, aprovat pel Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, general de subvencions (BOE núm. 176, de 25.7.2006); 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992); la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i del procediment de les administracions 
públiques de Catalunya (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010), la Llei 13/1989, de 14 
de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 1234, de 22.12.1989), i l’Ordre d’1 d’octubre 
de 1997, sobre tramitació, justificació i control d’ajuts i de subvencions (DOGC 
núm. 2500, de 21.10.1997);
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Vist l’informe favorable emès per l’Assessoria Jurídica del Departament d’Em-
presa i Ocupació, i en ús de les atribucions que em són conferides,

RESOLC:

Article 1
Objecte

S’aproven les bases reguladores que regiran el Pla Renova’t d’enllumenat interior 
als comerços i altres establiments de cara al públic, mitjançant l’atorgament de 
subvencions, en règim reglat, mitjançant concurrència no competitiva, als titulars 
que canviïn l’enllumenat interior per tecnologies més eficients amb els terminis i 
amb les condicions establertes. L’ajut també s’aplica a la incorporació o substitució 
de sistemes de control i de regulació de l’enllumenat i detectors de presència entre 
d’altres, sempre que la tecnologia instal·lada compleixi amb els paràmetres exigits 
per la Resolució.

Article 2
Convocatòria

2.1 S’obre la convocatòria per a l’any 2012 per a la concessió de subvencions 
que regiran el Pla Renova’t d’enllumenat interior als comerços i altres establiments 
de cara al públic a Catalunya.

2.2 La quantitat màxima a la línia d’ajuts per als diferents plans de renovació 
és de 1.000.000 euros, amb càrrec a la dotació pressupostària per a l’exercici 2012, 
distribuïda de la manera següent:

Aplicació 770.0001 A, empreses privades. Import 760.000 €.
Aplicació 781.0001 A, fundacions. Import màxim: 80.000 €.
Aplicació 782.0001 A, altres institucions sense finalitat de lucre i altres ens 

corporatius. Import màxim: 160.000 €.
Segons el nombre de sol·licituds que es presentin per a les diferents tipologies de 

beneficiaris que es regulen en aquesta convocatòria, i en el cas que se superin les 
previsions pressupostàries assignades a alguna de les categories de beneficiaris, 
l’ICAEN ampliarà els fons destinats a alguna de les aplicacions pressupostàries 
en detriment de l’altra, el pressupost inicial del qual no s’hagi exhaurit en aquesta 
convocatòria.

En el supòsit que un cop resolta la convocatòria s’hagi esgotat l’import màxim 
destinat en aquest exercici a les accions regulades en aquesta Resolució, i a mesura 
que es produeixen renúncies o revocacions de les subvencions, es podran assignar 
nous atorgaments als projectes que no van arribar a obtenir subvenció i que, atesa la 
data de registre de la sol·licitud de subvenció, mantenien una posició immediatament 
posterior a la dels projectes subvencionats, sempre que aquests projectes es puguin 
realitzar en els terminis establerts per aquesta Resolució

Quan el nombre de sol·licituds superi la previsió pressupostària, es podrà incre-
mentar excepcionalment la quantia màxima d’aquest crèdit en un import addicional, 
sense necessitat d’una nova convocatòria, o bé per haver reconegut o liquidat obli-
gacions derivades de convocatòries anteriors per un import inferior a la subvenció 
concedida o bé com a conseqüència d’una generació, ampliació o incorporació 
de crèdit, tal i com s’estableix en l’apartat 2 de l’article 58 del Reglament de la 
Llei 38/2003, general de subvencions. L’efectivitat de la quantia addicional queda 
condicionada a la declaració de disponibilitat de crèdit com a conseqüència de les 
circumstàncies anteriorment assenyalades que habiliti un increment de la dotació 
pressupostària destinada a aquests ajuts.

Si la quantia addicional s’incorpora amb posterioritat a la resolució de la convo-
catòria, s’utilitzarà per a concedir noves subvencions per als expedients que hagin 
quedat en la llista d’espera per falta de pressupost.
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2.3 Els fons pressupostaris d’aquesta convocatòria provenen íntegrament de 
l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE) del Govern espanyol, 
que seran transferits d’acord amb les previsions del conveni de col·laboració signat 
entre l’esmentat Institut i l’Institut Català d’Energia de data 17 d’abril de 2008. El 
pagament dels ajuts restarà condicionat a disponibilitats pressupostàries i a la prèvia 
transferència dels fons per part de l’IDAE.

2.4 L’atorgament d’aquests ajuts per a la convocatòria 2012, d’acord amb el 
que estableix l’article 92.7 de la Llei de finances públiques de Catalunya, restarà 
condicionat i està sotmès a la condició suspensiva de l’existència de crèdit en el 
moment de la resolució i a les disponibilitats pressupostàries

2.5 D’acord amb les disponibilitats pressupostàries, es podrà obrir una con-
vocatòria posterior quan no s’esgoti l’import màxim destinat a aquesta primera 
convocatòria.

Article 3
Règim jurídic

A aquestes bases els són aplicables el Text refós de la Llei de finances públiques 
de Catalunya, la Llei general de subvencions, el Reglament de la Llei 38/2003, ge-
neral de subvencions, i l’Ordre d’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació 
i control d’ajuts i de subvencions.

Article 4
Termini i lloc de presentació de sol·licituds

4.1 Termini de presentació de sol·licituds
El termini per a presentar sol·licituds i documentació annexa serà des del 15 

de febrer de 2012 fins al 30 d’abril del 2012, o fins a l’exhauriment del pressupost 
disponible per a cadascuna de les línies.

4.2 Les sol·licituds s’han de presentar als llocs i pels mitjans a què fa referència 
la base 5 d’aquesta Resolució.

Article 5
Òrgan competent, resolució dels ajuts i recursos

L’òrgan competent per a la tramitació i resolució del procediment, el termini per 
a la seva conclusió, el mitjà de notificació de la resolució i el règim de recursos es 
regula a les bases 7 i 8 d’aquesta Resolució.

Article 6
Entitat col·laboradora

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM) del Departa-
ment d’Empresa i Ocupació actuarà com a entitat col·laboradora, d’acord amb el 
què preveu l’article 91.c) de la Llei de finances públiques de Catalunya i els articles 
12 i 15 de la Llei general de subvencions.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Resolució entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 22 de desembre de 2011

F. XAVIER MENA

President del Consell d’Administració
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ANNEX 1

Bases reguladores

Base 1
Objecte

L’objecte d’aquestes bases es regular el Pla Renova’t d’enllumenat interior als 
comerços i altres establiments de cara al públic, mitjançant l’atorgament d’ajuts als 
titulars que canviïn l’enllumenat interior per tecnologies més eficients.

La millora de l’eficiència energètica de les noves instal·lacions permetrà acon-
seguir un estalvi energètic permanent.

Les característiques tècniques de les actuacions subvencionables, els requisits 
tècnics i els agents del procés i les seves funcions s’estableixen a l’annex 2 d’aquesta 
Resolució.

Base 2
Terminis

2.1 Termini de presentació de sol·licituds
El termini per presentar sol·licituds serà des del 15 de febrer de 2012 fins al 30 

d’abril del 2012, o fins a l’exhauriment del pressupost disponible per a cadascuna 
de les línies.

En cas de tancament del Pla per exhauriment de pressupost, s’admetran sol·licituds 
fins a un percentatge del 30% per sobre del pressupost de cada pla de renovació 
destinat a aquesta Resolució, amb data límit de 30 d’abril de 2012, a l’efecte que, a 
mesura que es produeixen renúncies o revocacions, es puguin assignar, mitjançant 
resolució de la directora de l’ICAEN, nous atorgaments a les sol·licituds que mantin-
guin una posició immediatament posterior a la de les sol·licituds subvencionades.

2.2 Termini de vigència del Pla
La vigència del Pla serà des de l’1 de gener de 2012 fins al 28 de setembre de 

2012.
2.3 Termini d’execució
La compra i la instal·lació de les tecnologies d’enllumenat subvencionades s’haurà 

pogut realitzar a partir de l’1 de gener de 2012 i fins l’acabament del període de 
vigència del pla.

2.4 Termini de justificació
El beneficiari de la subvenció haurà de justificar la despesa per a la qual va sol·licitar 

l’ajut, com a màxim el 28 de setembre de l’any 2012. En el supòsit de subvencions 
atorgades com a conseqüència de renúncies o revocacions de les quals es parla a 
la base 2.1 anterior, el termini màxim per presentar la justificació de la subvenció 
serà igualment el 28 de setembre de l’any 2012.

Base 3
Quantia dels ajuts en relació amb les actuacions subvencionables

3.1 La quantia màxima de l’ajut del Pla Renova’t d’enllumenat interior als 
comerços i altres establiments de cara al públic per a la convocatòria 2012 serà la 
següent:

a) En relació amb les lluminàries, làmpades i equips: serà subvencionable la 
substitució del conjunt per un altre amb lluminàries de major rendiment, làmpades 
de major eficiència i reactàncies electròniques regulables que permetin reduir la 
potència instal·lada en l’enllumenat almenys en un 30% anual, complint amb els 
requeriments de qualitat i confort visual reglamentats.

b) En relació amb els sistemes de control d’encesa i regulació de nivell d’il-
luminació: les actuacions subvencionables inclouran aquells sistemes de control de 
presència i de regulació del nivell d’enllumenat segons l’aportació de llum natural, 
aconseguint un estalvi elèctric de, almenys, un 20% anual respecte a la instal·lació 
sense control o regulació.
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c) En relació amb el canvi del sistema d’il·luminació: serà subvencionable la 
reubicació dels punts de llum amb utilització de les tecnologies anteriors, de manera 
que es redueixi el consum elèctric anual respecte al sistema instal·lat, almenys, en 
el 30%.

En tots els casos s’ha de justificar sempre una reducció de la potència d’enllu-
menat instal·lada.

La quantia màxima que es podrà rebre en concepte d’ajut per la suma de les 
accions indicades als apartats a), b) i c) no superarà el límit de 15.000 euros per 
beneficiari.

En qualsevol dels apartats anteriors la quantia de l’ajut serà com a màxim d’un 
30% del cost elegible de la nova instal·lació d’il·luminació.

El cost elegible inclou el preu del material i de la seva instal·lació. Està exclòs del 
cost elegible l’IVA i els ajuts del ram de paleta, com pot ser la substitució de cels rasos, 
col·locació de caixes, obertura de regates, i repassades de guix, de pintura, etc.

Caldrà fer una sol·licitud diferent per a cada establiment on es volen renovar les 
instal·lacions d’enllumenat.

3.2 Inversió mínima
La inversió mínima que s’ha de realitzar, en qualsevol dels casos de la base 3.1 

anterior, per poder sol·licitar la subvenció és de 1.000 euros.

Base 4
Beneiciaris i requisits

4.1 Podran sol·licitar els ajuts regulats en aquesta Resolució totes les persones 
físiques i jurídiques que s’indiquen a continuació, sempre que realitzin una activitat 
comercial o d’atenció al públic:

Empreses constituïdes amb personalitat jurídica pròpia.
S’entendrà per empresa qualsevol entitat que realitzi una activitat econòmica, 

amb independència del seu estatut jurídic i de la seva forma de finançament. I per 
activitat econòmica, tota activitat consistent a oferir béns i serveis en un determinat 
mercat i que podria, en principi, ser desenvolupada per un operador privat amb la 
finalitat d’obtenir beneficis.

Persones físiques que desenvolupen activitat empresarial.
4.2 Requisits que s’han de complir per obtenir la condició de beneficiari:
a) No trobar-se en cap dels supòsits previstos a l’article 13 de la Llei general de 

subvencions.
b) Estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de Seguretat 

Social i no tenir deutes amb la Generalitat de Catalunya.
c) En els casos que el nombre de treballadors de la plantilla superi els 50, complir 

amb l’obligació de la quota de reserva de la integració social dels minusvàlids que es-
tableix l’article 92.5 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

d) No haver estat sancionat, durant el termini d’un any amb anterioritat a la data 
de publicació d’aquesta convocatòria, en resolució ferma, per la comissió d’infracció 
greu en matèria d’integració laboral de disminuïts o molt greu en matèria de rela-
cions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el 
Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l’ordre social, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost (BOE núm. 189, de 8.8.2000).

e) Complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, 
de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 7.1.1998).

f) En el cas d’empreses, segons la definició comunitària d’empresa recollida a la 
base 4 d’aquesta Resolució, no tractar-se d’una empresa en crisis segons definició 
comunitària recollida a les directrius comunitàries sobre ajuts estatals de salvament 
i reestructuració d’empreses en crisis (DOUE C 244, de 1.10.2004).

g) En cas de ser una empresa segons la definició comunitària d’empresa recollida 
a la base 4 d’aquesta Resolució, que estigui subjecta a una ordre de recuperació 
pendent després d’una decisió prèvia de la Comissió que hagi declarat una ajuda 



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 6035 – 30.12.2011 66649

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2007

Disposicions

il·legal i incompatible amb el mercat comú, haurà d’haver reemborsat l’import de 
l’ajut més els interessos corresponents de l’ordre de recuperació.

h) En el cas d’empreses amb una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones, 
tenen l’obligació, d’acord amb els agents socials, de declarar i indicar els mitjans que 
l’entitat utilitzarà com a mesures de prevenció i detecció dels casos d’assetjament sexual i 
d’assetjament per raó de sexe i intervenir-hi als seus centres de treball, d’acord amb el que 
estableix l’article 92.7 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

i) Als efectes del què disposa l’article 90.bis.e) de la Llei de finances públiques 
de Catalunya, no es podran concedir subvencions o transferències a entitats els 
directius de les quals perceben remuneracions que, atenent les circumstàncies de 
l’entitat i del perceptor de la remuneració, són manifestament desproporcionades.

Base 5
Sol·licituds i documentació

5.1 Sol·licituds
El sol·licitant de l’ajut és el responsable de la presentació de la sol·licitud dins del 

termini establert, juntament amb la documentació exigida; tot i que les empreses 
comercialitzadores adherides al Pla Renova’t d’enllumenat interior als comerços i 
altres establiments de cara al públic facilitaran els tràmits per a la presentació de 
les sol·licituds als seus clients.

El procediment que seguirà tot expedient de subvenció associat al Pla Renova’t 
d’enllumenat interior als comerços i altres establiments de cara al públic 2012 serà 
el següent:

5.1.1 L’ICAEN i el CCAM faran difusió del Pla pels seus mitjans habituals 
(radio i Internet), i les empreses comercialitzadores adherides informaran els seus 
clients de l’existència de la campanya i dels ajuts establerts a aquesta resolució de 
subvenció.

5.1.2 A les pàgines web http://www.gencat.cat/icaen, www.ccam.cat o www.
plarenovat.cat, els interessats a sol·licitar un ajut en el marc d’aquesta resolució de 
subvenció tindran a la seva disposició un formulari de sol·licitud. També trobaran 
informació sobre el procés que hauran de seguir per efectuar la sol·licitud i les con-
dicions de l’ajut, i sobre la documentació que caldrà presentar per sol·licitar l’ajut.

5.1.3 L’interessat a sol·licitar l’ajut haurà d’omplir un formulari digital de sol-
licitud, que podrà obtenir connectant-se a Internet a les adreces http://www.gencat.
cat/icaen, www.ccam.cat o www.plarenovat.cat.

Les empreses comercialitzadores adherides facilitaran als seus clients l’accés a 
aquest formulari i l’ajudaran a omplir-lo, en el cas que el client estigui interessat en 
tramitar la sol·licitud d’ajut.

5.1.4 Un cop omplert el formulari de sol·licitud, annexats els documents indicats a 
l’apartat 5.2.1 i feta la tramesa electrònica de tota aquesta documentació, el formulari 
s’haurà d’imprimir. La impressió generarà tres exemplars: un per al responsable de 
l’empresa comercialitzadora o instal·ladora, un altre per al beneficiari i un tercer 
exemplar que s’haurà de fer arribar al Consorci de Comerç, Artesania i Moda de 
Catalunya (CCAM), entitat col·laboradora de l’ICAEN. Aquest formulari en paper 
haurà de ser signat pel sol·licitant i presentat físicament per qualsevol dels mitjans 
establerts a la base 5.1.6.

En els casos en què un sol·licitant hagi realitzat més d’una actuació, haurà de 
presentar una sol·licitud per cada actuació.

5.1.5 El formulari de sol·licitud, a més proporcionar un codi identificatiu, indicarà 
al sol·licitant l’import màxim que li pot ser atorgat, així com la documentació que 
caldrà aportar en el moment de la justificació.

Aquest codi serà la principal referència per als posteriors tràmits que s’hagin 
de fer.

5.1.6 Caldrà fer arribar al CCAM, entitat col·laboradora del pla, un exemplar en 
paper de la sol·licitud signada pel sol·licitant, que a l’igual que en la resta de fases 
del procés, es podrà tramitar per dues vies:
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a) Directament pel sol·licitant:
En un termini de 10 dies hàbils des de la data de l’enviament telemàtic del formulari 

en format electrònic, el formulari de sol·licitud signat en paper es podrà:
Presentar a les oficines del CCAM, entitat col·laboradora. L’ICAEN i el CCAM 

informaran a la seva pàgina web i a la web del pla de les adreces i horaris d’aquestes 
oficines.

Presentar a les oficines de l’ICAEN, al carrer Pamplona, 113, de Barcelona. 
L’horari de Registre per a aquelles persones que decideixin portar la seva sol·licitud 
a la seu de l’ICAEN serà al matí de 8.30 a 14.30 hores de dilluns a divendres i a la 
tarda de 16.00 a 18.30 de dilluns a dimecres. Del 2 al 8 d’abril, ambdós inclòs, serà 
al matí de 8.30 a 14.30 hores de dilluns a divendres.

Enviar per correu certificat o per qualsevol dels procediments que preveu l’article 
38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, a l’adreça o apartat de correus que 
s’indicarà en el mateix formulari i al web de l’ICAEN.

b) A través de l’empresa comercialitzadora adherida.
Les empreses comercialitzadores adherides al Pla Renova’t d’enllumenat interior 

als comerços i altres establiments de cara al públic gestionaran directament les sol-
licituds dels seus clients si aquests així ho volen. Les empreses comercialitzadores 
adherides enviaran periòdicament a l’entitat col·laboradora, CCAM, les sol·licituds 
presentades, sempre que hi hagi un mínim de 10 expedients acumulats i, en tot 
cas, a la finalització del termini de presentació de sol·licituds enviaran la resta de 
la documentació que quedi pendent.

En aquest cas, la recollida física dels expedients no afectarà el procediment de 
concessió reglat de l’ajut, ja que es respectarà la data i hora de la tramesa telemàtica 
del formulari de sol·licitud.

Amb independència de la via de tramitació de la sol·licitud, en cas de superar el 
termini màxim de presentació, es considerarà que la sol·licitud s’ha presentat fora 
de termini.

5.2 Documentació.
5.2.1 Per a sol·licitar l’ajut, juntament amb una còpia signada del formulari de sol-

licitud, els sol·licitants han d’adjuntar telemàticament la documentació següent:
1) Còpia del pressupost de la renovació de la instal·lació d’enllumenat interior, 

que haurà d’emetre l’empresa comercialitzadora o instal·ladora al comprador, i que 
haurà d’incloure com a mínim, els següents conceptes:

Nom i CIF de l’establiment que farà els treballs.
Nom, NIF i domicili del sol·licitant de l’ajut i DNI del representant.
Adreça del local on es faran les obres de renovació.
Descripció de la renovació detallant i indicant les tecnologies a instal·lar.
Cost de materials i col·locació en obra, exclosos els treballs del ram de paleta, 

com pot ser la substitució de cels rasos, col·locació de caixes, obertura de regates, 
repassades de guix, de pintura, etc.

Cost de l’IVA per separat. L’IVA està exclòs de l’ajut.
(a presentar telemàticament).
2) Factura d’electricitat del mes anterior a la sol·licitud (a presentar telemàtica-

ment).
3) Valoració calculada i raonada de l’estalvi obtingut amb la renovació de l’en-

llumenat (kWh/any) (a presentar telemàticament).
5.2.2 Les autoritzacions a l’òrgan instructor per consultar el compliment de 

les obligacions amb l’AEAT (les dades relatives al compliment de les obligacions 
tributàries), la TGSS (les dades relatives al compliment de les obligacions amb 
la Seguretat Social) i l’ATC (les dades relatives al compliment de les obligacions 
amb la Generalitat de Catalunya) i qualsevol altra relacionada amb el compliment 
d’obligacions, es consideren donades pel sol fet de signar la sol·licitud de subvenció, 
d’acord amb el què estableix l’article 24 de la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures 
fiscals i financeres (DOGC núm 4920, de 6.7.2007).
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5.2.3 L’imprès de sol·licitud inclou:
a) Autorització per a la verificació de l’autenticitat i vigència del DNI del sol-

licitant o del representant legal.
En el supòsit de que el sol·licitant no autoritzi a l’ICAEN a efectuar aquesta 

verificació, haurà adjuntar a la sol·licitud còpia del DNI, tant telemàticament com 
còpia en paper.

b) Declaració expressa conforme el beneficiari no incorre en cap dels supòsits 
que preveu l’article 13 de la Llei general de subvencions.

c) Declaració de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l’Agència 
Tributària, la Generalitat i la Seguretat Social.

d) Declaració de les sol·licituds de subvencions relatives al mateix projecte di-
rigides a la Unió Europea o a qualsevol altra administració o entitat pública estatal 
o internacional o privada i, si s’escau, de la concessió de subvencions relatives al 
mateix projecte, realitzada per qualsevol de les administracions públiques.

e) Declaració dels ajuts en concepte de minimis rebuts per la persona sol·licitant 
en els dos exercicis fiscals anteriors i durant l’exercici fiscal en curs, amb indicació 
de l’import, l’ens atorgant, la data de l’atorgament i els costos o despeses subvenci-
onades (només per a sol·licitants que desenvolupin una activitat econòmica).

f) Per a beneficiaris empreses privades amb una plantilla igual o superior a 25 
treballadors: declaració que l’entitat utilitzarà les mesures de prevenció i detecció 
dels casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe.

g) Per a beneficiaris empreses privades, institucions sense ànim de lucre i funda-
cions: declaració conforme el local, sala, establiment o centre de treball compleix els 
requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei de política lingüística 
(DOGC núm. 2553, de 7.1.1998).

h) Per a beneficiaris empreses privades, institucions sense ànim de lucre, fun-
dacions i altres ens corporatius: declaració expressa de compliment de la quota 
de reserva per a la integració social de minusvàlids, establerta en un 2% per a les 
empreses o institucions amb més de 50 treballadors.

i) Per a beneficiaris empreses privades, declaració de si es tracta d’una petita o 
mitjana empresa. Als efectes d’aquests ajuts, s’entén per petita i mitjana empresa 
aquella que compleix la definició recollida a l’annex I del Reglament CE núm. 
800/2008, de la Comissió, de 6 d’agost de 2008, pel qual es declaren determinades 
categories d’ajut compatibles amb el mercat comú en aplicació dels articles 87 i 88 
del Tractat, Reglament general d’exempció per categories (DOUE sèrie L núm 21, 
de 9.8.2008).

j) En cas de tractar-se d’empreses segons la definició recollida a la base 4 d’aquesta 
Resolució, declaració responsable de no trobar-se subjecte a una ordre de recuperació 
pendent després d’una decisió prèvia de la Comissió que hagi declarat una ajuda 
il·legal i incompatible amb el mercat comú.

k) Per a beneficiaris empreses privades, institucions sense ànim de lucre, 
fundacions i altres institucions sense finalitat de lucre i altres ens corporatius: 
declaració responsable que l’entitat sol·licitant dóna publicitat a les remuneracions 
dels directius en la memòria que s’adjunta amb els seus estats comptables, fent 
constar el registre públic on està dipositada. Per als supòsits en què el sol·licitant 
expressament manifesti que no autoritza l’ICAEN per efectuar les comprovacions 
esmentades o que el sol·licitant no doni la publicitat a la memòria, declaració 
responsable en què es facin constar les remuneracions dels directius de l’entitat 
sol·licitant.

5.2.4 Per justificar l’ajut, juntament amb una còpia signada del formulari de 
justificació, els sol·licitants han de presentar i/o adjuntar telemàticament la docu-
mentació següent:

I. Còpia de la factura (emesa a nom de qui va sol·licitar l’ajut), en què es distin-
geixin els mateixos conceptes descrits al pressupost. A la factura hauran de constar 
les dades de la deixalleria on s’han portat els materials retirats i la resta de residus 
generats (a presentar telemàticament i en paper).
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II. Còpia del document justificatiu d’haver realitzat el pagament de la factura 
indicada al punt anterior. A aquest efecte, l’ICAEN admetrà qualsevol mitjà de 
pagament que permeti acreditar la sortida de fons del beneficiari cap al proveïdor 
o subministrador, així com l’entrada d’aquests en els comptes del proveïdor submi-
nistrador, deixant constància del concepte, la data i l’import a fi de comprovar que 
el pagament ha estat realitzat abans de finalitzar el període de justificació.

Si la forma de pagament és mitjançant pagament en efectiu, el document 
justificatiu consistirà en un rebut, signat i segellat pel proveïdor, en què haurà 
de constar la factura o document justificatiu de la despesa que correspongui al 
pagament i la seva data. No s’admetran justificacions de pagaments en metàl·lic 
de més de 1.200 euros. Tampoc s’admetran autofactures (a presentar telemàti-
cament i en paper).

III. Fotocòpia del carnet d’instal·lador de baixa tensió de l’industrial que ha rea-
litzat l’actuació (a presentar telemàticament).

IV. Fotografies de la instal·lació d’enllumenat abans i després de la substitució 
(a presentar telemàticament).

V. Original i còpia o còpia compulsada de la documentació que acredita la consti-
tució de l’entitat o societat i el seu registre corresponent (a presentar telemàticament 
i en paper).

VI. Original i còpia o còpia compulsada del nomenament, de la delegació de 
facultats efectuada o dels poders del representant de la societat o entitat (a presentar 
telemàticament i en paper).

VII. Fotocòpia compulsada del NIF del sol·licitant (a presentar telemàticament).
5.2.5 El formulari de justificació inclou les dades del compte bancari del bene-

ficiari en què sol·licita que s’aboni l’ajut.
5.2.6 Els documents en format digital hauran de ser en format pdf si són de text 

i jpg si són fotografies o imatges, i la mida màxima serà de 800 k.
5.3 Caldrà que el sol·licitant guardi una còpia dels formularis tant de la seva 

sol·licitud registrada com de la justificació i també de la documentació adjuntada 
en els dos processos tant per sol·licitar com per justificar l’ajut.

5.4 Les declaracions que es formulin a les sol·licituds tindran la consideració 
que estableix l’article 35 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, i la seva presentació faculta 
l’ICAEN per verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen. Per al supòsit 
en què el sol·licitant expressament manifesti que no autoritza l’ICAEN per efectuar 
les comprovacions esmentades, caldrà que el sol·licitant adjunti al formulari de 
sol·licitud els documents acreditatius corresponents.

5.5 En la tramitació de tot aquest procés podran intervenir els agents del procés de-
finits a l’annex 2 d’aquesta Resolució, d’acord amb les funcions que tenen assignades.

Base 6
Esmenes i millora de les sol·licituds

Un cop examinada la sol·licitud i la documentació presentada, si aquestes no 
compleixen els requisits que estableix aquesta Resolució o bé hi manca documen-
tació exigida per la legislació aplicable, es requerirà el sol·licitant per tal que, en 
un termini de 10 dies hàbils, esmeni el defecte, modifiqui o adjunti els documents 
preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva 
sol·licitud, amb la resolució prèvia corresponent, d’acord amb el que disposa l’article 
71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú.

Base 7
Procediment de concessió

El procediment de concessió dels ajuts que regula aquesta Resolució es regirà 
pel procediment reglat i es tramitarà basant-se en l’ordre cronològic de presentació 
del formulari telemàtic de sol·licitud, que s’haurà de presentar físicament dins el 
termini establert, i d’acord amb el que preveuen les bases següents.
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Base 8
Atorgament dels ajuts

8.1 Vistes les sol·licituds presentades, la directora de l’ICAEN emetrà la re-
solució corresponent d’atorgament dels ajuts, amb la proposta prèvia del CCAM, 
entitat col·laboradora. El termini màxim per resoldre i notificar l’atorgament de la 
subvenció serà de sis mesos, a comptar de la data d’inici del termini per presentar 
les sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense notificació, s’entendrà desesti-
mada la sol·licitud per silenci administratiu d’acord amb l’article 54.2.e) de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya.

8.2 Contra la resolució que dicti la directora de l’ICAEN, que no exhaureix la 
via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant el conseller d’Empresa 
i Ocupació en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la data de no-
tificació de la resolució esmentada, sens perjudici d’altres recursos que poguessin 
correspondre segons la legislació aplicable.

8.3 Si la justificació que presenta el beneficiari és correcta, i un cop realitzada 
la comprovació del fet que el beneficiari es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries i davant la Seguretat Social, l’ICAEN abonarà al compte corrent indicat 
pel sol·licitant l’import de l’ajut que li correspongui, i considerarà així finalitzat 
l’expedient. En cas que la inversió realment realitzada sigui inferior a la que es va 
sol·licitar, es recalcularà l’import de l’ajut de manera que no sobrepassi els imports 
i els percentatges indicats a la base 3 d’aquesta Resolució.

8.4 Mitjançant el codi que consta a la sol·licitud, el beneficiari podrà consultar 
l’estat de tramitació del seu expedient, mitjançant les dades que s’especificaran als 
webs http://www.gencat.cat/icaen, www.ccam.cat o www.plarenovat.cat,

8.5 En cas de devolució de la instal·lació subvencionada, el beneficiari haurà 
de retornar a l’ICAEN els diners corresponents a l’ajut.

Base 9
Pagament

El pagament de l’ajut es realitzarà condicionat a les disponibilitats pressupostàries 
i per transferència bancària al número de compte corrent indicat pel beneficiari al 
formulari de justificació.

Base 10
Renuncia i revisió

10.1 Els beneficiaris podran renunciar de manera expressa, totalment o parci-
alment, a les subvencions atorgades, amb la conseqüència del reintegrament total 
de les quantitats anticipades amb els interessos de demora corresponents, i sens 
perjudici que l’actuació pugui constituir una infracció administrativa de les que 
regula l’article 101 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova 
del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

10.2 Es podran revisar les subvencions concedides, i en especial, es podrà 
modificar la resolució de la concessió, en cas de l’obtenció concurrent d’altres ajuts 
quan es constati que s’han alterat les condicions que van donar lloc a l’atorgament 
de l’ajut.

Base 11
Obligacions dels beneiciaris

D’acord amb el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i amb la 
Llei general de subvencions, els beneficiaris de les subvencions que regula aquesta 
Resolució resten sotmesos a les obligacions comunes següents:

11.1 Complir l’objectiu, executar el projecte o realitzar l’activitat que fonamenta 
la concessió de la subvenció i acreditar-ho davant el CCAM i l’ICAEN.
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11.2 Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que corresponguin al CCAM i 
a l’ICAEN, i a les de control de l’activitat econòmica i financera que corresponguin 
a la Intervenció General de la Generalitat, a la Sindicatura de Comptes o a altres 
òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, aportant tota la informació 
que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.

11.3 Comunicar al CCAM i a l’ICAEN l’obtenció o sol·licitud d’altres subven-
cions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol 
de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, 
i les alteracions de les condicions per les quals es va atorgar la subvenció. Aquesta 
comunicació es farà tan aviat com es conegui, i en tot cas, abans de la justificació 
de l’aplicació donada als fons percebuts.

11.4 Sol·licitar autorització al CCAM i a l’ICAEN per a qualsevol canvi que, 
dins de la mateixa finalitat, es pugui produir en la destinació de la subvenció. 
Caldrà una resolució expressa de la directora de l’ICAEN per modificar qualsevol 
de les condicions que van motivar la resolució d’atorgament de la subvenció, que 
s’entendrà desestimatòria transcorreguts 30 dies hàbils comptats des de la recepció 
de la sol·licitud d’autorització sense resolució expressa.

11.5 Informar de totes les incidències relatives a les accions subvencionades.
11.6 Conservar durant 10 anys els documents justificatius de l’aplicació dels 

fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les 
actuacions de comprovació i control.

11.7 Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits que preveuen 
aquestes bases.

11.8 Per percebre la subvenció, les entitats beneficiàries s’obliguen a anunciar 
en un lloc prou visible la informació següent:

Títol de l’actuació.
“Instal·lació subvencionada per l’Institut Català d’Energia, Generalitat de 

Catalunya”. Tipus de lletra: helvètica o similar.
Logotip de la Generalitat de Catalunya (senyal en vermell).
Logotip del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, entitat col-

laboradora.
Logotip de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia.
Logotip Estalvia Energia, amb les característiques del manual corresponent.
“Estratègia d’Estalvi i Eficiència Energètica a Espanya (PAE4+). Pla d’Acció 

2008-2012”.
“Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015 (PEC). Pla d’Acció 2006-2010”.
Els models dels logotips esmentats es troben disponibles a la pàgina web de 

l’ICAEN i a la del CCAM.

Base 12
Seguiment i control

12.1 L’Institut Català d’Energia i el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de 
Catalunya podran realitzar les actuacions de seguiment i de control necessàries per 
garantir que els beneficiaris donin una destinació correcta als ajuts i per determinar 
el compliment de les condicions i els requisits que van donar lloc a l’atorgament, 
així com de les obligacions establertes.

Els beneficiaris dels ajuts resten obligats a facilitar tota la informació que els sigui 
requerida per la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura 
de Comptes i altres òrgans competents.

12.2 Els beneficiaris se sotmetran als controls financers que corresponguin, 
d’acord amb el que estableixen els articles 45 i 46 de la Llei general de subvencions, 
així com l’article 95 de la Llei de finances públiques de Catalunya.

12.3 Si, com a conseqüència de qualsevol de les actuacions de comprovació i 
de control, es constata que s’ha produït alguna de les causes de revocació, s’iniciarà 
la tramitació del procediment de revocació corresponent.
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Base 13
Causes i procediment de revocació

13.1 El/la beneficiari/ària de la subvenció és responsable de la correcta execu-
ció del projecte i de l’assoliment dels resultats que hagi declarat, per la qual cosa 
s’haurà d’assegurar que la instal·lació està correctament dissenyada, que disposa 
dels permisos corresponents, així com que serà executada i posada en marxa 
d’acord amb la normativa aplicable. La contravenció de qualsevol d’aquests aspectes 
podrà ser considerada causa d’incompliment de les condicions d’atorgament de la 
subvenció.

13.2 Les causes de revocació són les que estableixen l’article 99 del Text refós 
de la Llei de finances públiques de la Generalitat i l’article 37 de la Llei general de 
subvencions. En el supòsit que el beneficiari incorri en una causa de revocació, es 
procedirà a la revocació total o parcial de la subvenció, i si s’escau al reintegrament 
de les quantitats percebudes indegudament, amb l’interès de demora des del moment 
del pagament de la subvenció i fins a la data en què s’acordi la procedència del re-
integrament, d’acord amb el que preveuen els articles 99 i 100 del Decret legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, i l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions. Són causes de revocació:

a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides o ocultant aquelles 
que l’haguessin impedit.

b) Incompliment total o parcial de l’objectiu, de l’activitat o del projecte que 
fonamenten la concessió de la subvenció en el termini màxim establert.

c) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i 
control financer que preveuen els articles 14 i 15 de la Llei general de subvencions, 
així com l’incompliment de les obligacions comptables, registrals i de conservació 
de documents quan d’aquest fet es derivi la impossibilitat de verificar la utilització 
dels fons percebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat i la regularitat de les 
activitat subvencionades.

d) Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració als benefi-
ciaris, així com dels compromisos assumits per aquests amb motiu de la concessió 
de la subvenció, sempre que afectin o es refereixin a la manera d’aconseguir els 
objectius, realitzar l’activitat, executar el projecte o adoptar el comportament que 
fonamenta la concessió de la subvenció.

e) L’incompliment, per part del beneficiari, de l’obligació de retornar a l’ICA-
EN els diners corresponents a l’ajut en els supòsits de devolució de la instal·lació 
subvencionada.

f) Els altres supòsits que estableixi la normativa reguladora de la subvenció.
13.3 Si, com a conseqüència de qualsevol de les actuacions de comprovació i 

control que estableix la base 12, es constata que s’ha produït alguna de les causes de 
revocació esmentades en el paràgraf anterior i en la normativa aplicable, s’iniciarà 
la tramitació del procediment de revocació corresponent, d’acord amb els articles 
98 i 100 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

13.4 El procediment de reintegrament es regirà per les disposicions generals 
sobre procediment administratiu que estableix el títol VI de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, sens perjudici de les especialitats que estableix l’article 100 
de la Llei de finances públiques de Catalunya.

13.5 D’acord amb l’article 104 del Text refós de la Llei de finances públiques 
de Catalunya, la resolució que dicti la directora de l’ICAEN exhaureix la via 
administrativa i es podrà impugnar davant l’ordre jurisdiccional contenciós ad-
ministratiu, sens perjudici d’altres recursos que puguin correspondre segons la 
legislació aplicable.
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Base 14
Informació i publicitat de les subvencions

D’acord amb l’article 18 de la Llei general de subvencions, i amb l’article 94.6 del 
Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, l’ICAEN haurà de donar 
publicitat a les subvencions concedides, individualment considerades, a la web de 
l’ICAEN, http://www.gencat.cat/icaen, indicant la convocatòria, el programa i el 
crèdit pressupostari al qual s’han imputat, el beneficiari, la quantitat concedida i 
la/les finalitat/s de la subvenció.

Base 15
Invalidesa de la concessió

Les causes de nul·litat i anul·labilitat són les que estableix l’article 36 de la Llei 
general de subvencions, i es procedirà d’acord amb el que estableix l’article es-
mentat.

Base 16
Infraccions i sancions

A aquestes subvencions els serà aplicable el règim d’infraccions i sancions que 
estableixen els capítols 1 i 2 del títol 4 de la Llei general de subvencions, en tot el 
que sigui aplicable, així com el que estableixen els articles 101 i següents del Text 
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, en tot el que no s’hi oposi.

Base 17
Règim de subjecció a la normativa comunitària d’ajuts d’estat i compatibilitat

17.1 Per als beneficiaris que realitzin una activitat econòmica, els ajuts d’aquesta 
Resolució s’atorgaran subjectes als reglaments de minimis vigents: Reglament (CE) 
núm. 1998/2006 de la Comissió, de 15 de desembre de 2006, relatiu a l’aplicació dels 
articles 87 i 88 del Tractat d’ajuts de minimis (DOUE L 379, de 28.12.2006, pàg. 5), i 
Reglament (CE) núm. 1535/2007 de la Comissió, de 20 de desembre de 2007, relatiu 
a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE dels ajuts de minimis al sector de la 
producció de productes agrícoles (DOUE 337, de 21.12.2007, pàg. 35).

Segons el Reglament (CE) núm. 1998/2006, l’ajut total de minimis atorgat a una 
empresa determinada no serà superior a 200.000 euros durant qualsevol període 
de tres exercicis fiscals. En el cas d’empreses que operin en el sector del transport 
per carretera, l’ajut total de minimis no serà superior a 100.000 euros durant qual-
sevol període de tres exercicis fiscals. Aquests límits s’aplicaran independentment 
de la forma d’ajut de minimis o de l’objectiu perseguit i indistintament de si l’ajut 
concedit està finançat totalment o de manera parcial mitjançant recursos d’origen 
comunitari. Aquestes quantitats estan expressades en termes bruts, és a dir, abans 
de qualsevol deducció en concepte de fiscalitat.

El Reglament (CE) núm. 1535/2007 disposa que la quantia total dels ajuts de 
minimis atorgats a una empresa dedicada a la producció de productes agrícoles no 
podrà superar els 7.500 euros en un període de tres exercicis fiscals. Aquest llindar 
s’aplicarà independentment de la forma de l’ajut o de l’objectiu perseguit.

Per als beneficiaris que no realitzin una activitat econòmica, les subvencions 
d’aquesta Resolució no es consideren subjectes a normativa comunitària.

17.2 Compatibilitat dels ajuts que preveu aquesta Resolució.
En cap cas els ajuts de minimis, atorgats a l’empara dels reglaments (CE) núm. 

1998/2006 i núm. 1535/2007, no s’acumularan amb altres ajuts estatals per a les 
mateixes despeses subvencionables si aquesta acumulació donés lloc a una intensitat 
d’ajut superior a l’establerta per circumstàncies concretes de cada cas en un reglament 
d’exempció per categories o en una decisió adoptada per la Comissió.
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ANNEX 2

1. Característiques dels ajuts, requisits tècnics
Per ser subvencionables, les actuacions hauran complir els requisits tècnics 

següents:
a) Substitució de làmpades existents per:
Fluorescents tubulars lineals (T5) de 16 mm de diàmetre.
Fluorescents compactes amb equip auxiliar incorporat (làmpades de baix con-

sum).
Fluorescents compactes (TC).
Fluorescents compactes de tub llarg (TC-L).
Làmpades de descàrrega d’halogenurs metàl·lics (HM).
Tecnologia LED.
Fibra òptica.
b) Substitució de balast convencional dels tubs fluorescents per balast electrònic.
c) Substitució de lluminàries per d’alta eficiència.
d) Instal·lació de dispositius d’aturada automàtica de l’enllumenat.
e) Instal·lació de dispositius de regulació de la intensitat lluminosa.
f) Instal·lació de detectors de presència.
g) Instal·lació de sistemes de control i gestió de l’enllumenat.
h) Instal·lació de tecnologies de conducció de la llum natural cap a interiors.
i) Altres tecnologies, sempre que justifiquin un estalvi energètic.

2. Agents del procés i funcions. Definicions
2.1 Empreses comercialitzadores o instal·ladores.
Persones físiques o jurídiques titulars d’una activitat econòmica capacitada per 

executar correctament els treballs objecte d’aquest Pla Renova’t d’enllumenat interior 
de comerços i altres establiments de cara al públic a Catalunya.

2.2 Empreses comercialitzadores adherides.
Empresa comercialitzadora o instal·ladora que ha signat la seva adhesió a la 

campanya del Pla Renova’t d’enllumenat interior de comerços i altres establiments 
de cara al públic a Catalunya de l’ICAEN, assumint els compromisos següents:

Donarà un servei gratuït als sol·licitants de l’ajut consistent en l’emplenament 
per Internet del formulari de sol·licitud i la impressió de tres còpies: sol·licitant, 
establiment i administració.

Recollirà la documentació indicada a les bases de la Resolució de convocatò-
ria.

Haurà de disposar a l’establiment de fotocopiadora, impressora i ordinador amb 
connexió a Internet.

Guardarà les còpies impreses de les sol·licituds, justificacions i la seva corres-
ponent documentació annexa en una única adreça central fins que siguin lliurades 
a l’entitat col·laboradora.

Enviarà a l’entitat col·laboradora, per un mitjà que n’acrediti l’entrega, la docu-
mentació corresponent als expedients que hagin tramitat, quan disposin de més de 
10 expedients complerts o a la finalització del termini de presentació de sol·licituds 
i del termini de presentació de justificacions.

Enviarà mensualment a l’entitat col·laboradora un informe mitjançant el correu 
electrònic per tal de certificar la gestió de les renovacions. Aquest informe haurà 
de contenir com a mínim la informació següent:

Nom de l’empresa adherida.
Adreça de l’empresa adherida.
Dades de contacte (correu electrònic i telèfon) del responsable de l’empresa 

adherida.
Detall del nombre i tipus d’operacions realitzades.
En cas que l’empresa adherida no remeti les sol·licituds realitzades a l’entitat 

col·laboradora en la forma establerta i pels canals habilitats, aquesta empresa es 
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farà responsable davant del sol·licitant dels perjudicis que aquest fet li hagi pogut 
ocasionar.

2.3 Entitat col·laboradora.
Encarregada de la gestió i administració de les sol·licituds dels ajuts d’aquesta 

Resolució.
L’entitat col·laboradora s’encarregarà del següent:
La divulgació del Pla Renova’t de l’enllumenat interior als comerços.
La informació sobre el Pla a les empreses del sector del comerç, l’artesania i la 

moda.
La tramitació dels expedients de subvenció, que implica la validació i els tractes 

amb les empreses comercialitzadores adherides al Pla, la recepció de sol·licituds 
d’ajut, així com el manteniment del servei d’atenció presencial i telefònica, la 
valoració tècnica de la documentació presentada, la informació a les aplicacions 
específiques de tramitació, la realització de la proposta de resolució, la tramesa de 
les notificacions als beneficiaris, i l’elaboració de tota la documentació que forma 
part de l’expedient, inclosos els requeriments, les resolucions i les notificacions, i 
la seva posterior tramesa a l’ICAEN per a la seva signatura.

(11.355.093)
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