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INSTITUT CATALÀ D’ENERGIA

ORDRE

ECF/410/2009, de 29 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a 
la concessió de les subvencions en règim de concurrència competitiva en l’àmbit 
de la formació, difusió, informació i assessorament en el marc del Pla d’acció de 
l’estratègia d’estalvi i eiciència energètica i del Pla d’energies renovables i s’obre 
la convocatòria per l’any 2009.

ANTECEDENTS

El consum d’energia té repercussions molt negatives en diversos aspectes com 
ara la reducció progressiva de les reserves de recursos no renovables, l’impacte 
ambiental de la majoria de les fonts energètiques o la destinació de recursos 
econòmics a l’explotació de matèries primeres i a altres àmbits econòmics de 
baix valor afegit.

El consum ineficient d’energia contribueix a l’augment del dèficit de la balança 
comercial del país, la reducció de la competitivitat de les empreses, l’augment de 
la inflació, etc.

S’ha de promoure un sistema energètic amb una aportació de recursos renovables 
més important i també s’ha de promoure un ús més racional i eficient dels recursos 
energètics.

En el futur immediat, l’energia serà un producte cada cop més costós. Només 
millorant de manera significativa l’eficiència energètica i adoptant nous hàbits de 
consum més racionals podrà enfrontar-se millor aquest futur. En aquest sentit, el 
suport a les inversions en eficiència energètica ha de ser una prioritat de l’Admi-
nistració pública.

L’Institut Català d’Energia (ICAEN) del Departament d’Economia i Finances 
té assignada l’execució de les activitats que emanen de la política energètica de la 
Generalitat de Catalunya i del Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015 (PEC).

L’Estratègia d’Estalvi i 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’Instituto para la Di-
versificación y Ahorro de Energía (IDAE) del Govern espanyol i l’Institut Català 
d’Energia (ICAEN), per a la definició i la posada en pràctica a Catalunya de les 
actuacions previstes al Pla d’acció 2008-2012 de l’E4. En el Conveni s’identifiquen 
diverses actuacions que, juntament amb altres específiques de l’Estratègia del PEC, 
requereixen el suport públic per a la seva implementació o extensió.

Per afrontar les necessitats energètiques futures, en estalvi, eficiència energètica i 
en energies renovables, és fonamental la formació de les persones, tant reglada com 
no reglada. Entre les diverses línies i activitats de formació i difusió s’ha identificat 
les prioritàries o més urgents de la formació no reglada que, amb ajuts de les admi-
nistracions públiques, podran estendre el seu abast i millorar la seva qualitat.

L’accés a la formació per obtenir un coneixement específic que permeti resoldre 
un problema determinat o una orientació de la direcció en què s’ha de resoldre es 
pot complementar amb un assessorament tècnic específic. L’assistència tècnica, 
jurídica o fiscal, són serveis habituals prestats per les associacions, professionals 
o empresarials, als seus associats. En altres àmbits, com l’assistencial, és habitual 
obtenir un primer diagnòstic abans de la intervenció de l’especialista, si escau. Molts 
diagnòstics i recomanacions preliminars poden resoldre els principals problemes 
d’eficiència energètica d’un consumidor sense necessitat d’una auditoria energètica 
completa. L’assistència tècnica de proximitat, amb el suport de l’Administració 
pública, permet millorar també la “capil·laritat” de les polítiques públiques facili-
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tant la transmissió d’informació i coneixement entre l’Administració pública i la 
societat.

Vista la Llei 15/2008, de 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2009 de l’ICAEN, i d’acord amb el que estableixen els articles 
87 i següents del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subven-
cions; la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, 
d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, i l’Ordre d’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control 
d’ajuts de subvencions;

Vist l’Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de data 14 de juliol de 
2009, que aprova l’expedient de despesa plurianual que dóna cobertura a aquesta 
convocatòria;

Informada la Comissió de Cooperació Local de Catalunya en data 3 de juliol 
de 2009;

Vist l’informe favorable emès per l’Assessoria Jurídica del Departament d’Eco-
nomia i Finances, a proposta de l’Institut Català d’Energia, i en ús de les atribucions 
que em són conferides,

ORDENO:

Article 1
Objecte

Aquesta Ordre té per objecte aprovar les bases reguladores per subvencionar 
en règim de concurrència competitiva la realització d’actuacions en matèria de 
formació, difusió, informació i assessorament en l’àmbit de l’energia i obrir la 
convocatòria per a l’any 2009.

Article 2
Convocatòries

2.1 En funció de les disponibilitats pressupostàries i per ordre del conseller 
d’Economia i Finances, es publica al DOGC la convocatòria per a la presentació de 
sol·licituds per a l’obtenció dels ajuts previstos en aquesta Ordre, la qual contindrà 
les determinacions establertes per la normativa d’aplicació.

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

Article 3
Objecte dels ajuts i termini dels projectes

3.1 Són objecte de l’atorgament d’aquests ajuts els projectes i les actuacions, 
realitzades dins el territori català, que es puguin integrar en alguna de les actua-
cions següents:

a) Organització de cursos de formació energètica per als tècnics municipals que 
possibilitin la millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions municipals.
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b) Organització de cursos de formació sobre la nova normativa energètica 
edificatòria.

c) Organització de cursos de formació sobre certificació energètica d’edificis.
d) Organització de cursos de formació de formadors en certificació energètica 

d’edificis.
e) Organització i realització de cursos de formació de gestors de mobilitat.
f) Organització i realització de cursos de conducció eficient per a conductors 

de turismes.
g) Organització i realització de cursos de conducció eficient per a conductors 

de camions i autobusos.
h) Organització de cursos de formació per a professionals instal·ladors en matèria 

d’energia solar tèrmica i solar fotovoltaica.
i) Organització de cursos de formació no reglada en matèria d’estalvi i eficiència 

energètica o energies renovables.
j) Organització de congressos, simposis, jornades, seminaris i exposicions 

itinerants o temporals i tallers educatius en matèria d’estalvi energètic, energies 
renovables i mobilitat energèticament eficient.

k) Elaboració de materials i productes audiovisuals, plataformes o eines inte-
ractives, edició de publicacions i materials, realització de projectes educatius, així 
com també expressions i actuacions culturals i artístiques.

l) Servei d’assessorament energètic a col·lectius.
Aquests projectes i actuacions inclouen des de l’organització de cursos de for-

mació en matèries d’estalvi i eficiència energètica adreçades a professionals fins 
a la realització d’activitats d’informació i sensibilització adreçades a la ciutadania 
que tinguin per objectiu donar a conèixer el món de l’energia o les pràctiques i 
criteris d’actuació en els àmbits de l’estalvi i eficiència energètica, de la mobilitat 
energèticament eficient i de l’aprofitament de les energies renovables.

També s’inclou en aquesta convocatòria els projectes de formació i posada en 
marxa de serveis d’assistència tècnica, mitjançant atenció de consultes o similar, 
per a col·lectius d’empreses o entitats públiques.

3.2 Termini d’execució.
Les actuacions relacionades als apartats a), b), c), d), e) i l) del punt anterior 

hauran de ser realitzades en el període comprès entre l’1 de gener del 2009 i el 10 
de setembre de 2010.

Les actuacions incloses als apartats f) i g) del punt anterior hauran de ser rea-
litzades en el període que va des de l’1 de setembre de 2009 fins al 10 de setembre 
de 2010.

Les actuacions incloses als apartats h), i), j) i k) del punt anterior hauran de ser 
realitzades en el període comprès entre l’1 de gener de 2009 i el 30 de novembre 
de 2009.

3.3 Règim de subjecció a la normativa comunitària d’ajuts d’Estat.
Per als beneficiaris que realitzin activitat econòmica, les subvencions d’aquesta 

Ordre estan subjectes a les condicions establertes per la Comissió Europea en el 
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 als ajuts de minimis (DOUE/L 
379, de 28.12.2006, pàg. 5).

D’acord amb aquest Reglament els ajuts de minimis concedits a una mateixa 
empresa durant tres exercicis fiscals no poden superar els 200.000 euros. Aquestes 
quantitats s’entenen calculades en termes bruts, és a dir abans de qualsevol deducció 
en termes de fiscalitat.

En el cas d’empreses que operin en el sector del transport per carretera l’ajuda 
total de minimis no pot ser superior a 100.000 euros durant qualsevol període de 
tres exercicis fiscals. Aquestes quantitats estan expressades en termes bruts, és a 
dir, abans de qualsevol deducció en concepte de fiscalitat.

Per als beneficiaris que no realitzin activitat econòmica, les subvencions d’aquesta 
Ordre no es consideren subjectes a normativa comunitària.
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Els conceptes i definicions esmentats en aquest apartat es defineixen i desenvo-
lupen a la disposició addicional segona d’aquesta Ordre.

3.4 Compatibilitat dels ajuts previstos en aquesta Ordre.
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.

Article 4
Requisits de les actuacions

Serà requisit indispensable per obtenir els ajuts presentar una memòria tècnica 
i un pressupost detallat, juntament amb la sol·licitud en model normalitzat, que 
s’hauran de redactar seguint les indicacions que s’estableixen a l’article 9 i a l’annex 
2 d’aquesta Ordre.

S’hauran de realitzar enquestes del grau de satisfacció dels alumnes i usuaris dels 
serveis. Les propostes d’enquesta i els resultats d’aquestes s’hauran de presentar 
a l’ICAEN.

Els alumnes que hagin participat en el curs hauran de rebre un certificat acreditatiu 
del mateix, en què es farà referència a la subvenció de l’ICAEN.

a) Organització de cursos de formació energètica per als tècnics municipals que 
possibilitin la millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions municipals.

Aquests cursos s’han d’adreçar a càrrecs i tècnics de les administracions locals 
que tinguin alguna responsabilitat sobre la gestió energètica de les instal·lacions 
municipals i sobre les ordenances locals que regulen l’eficiència energètica en 
edificis, l’eficiència energètica en l’enllumenat públic o la gestió energètica de les 
instal·lacions i serveis del municipi.

Els cursos han de ser de formació presencial o semipresencial.
b) Organització de cursos de formació sobre la nova normativa energètica 

edificatòria.
Aquests cursos han de tractar de forma general sobre les diferents normatives 

de recent aparició que regulen l’eficiència energètica en els edificis o de forma 
intensiva sobre una part d’aquestes. Entre aquesta nova normativa energètica 
edificatòria s’hi inclou específicament el document bàsic d’estalvi d’energia del 
Codi tècnic de l’edificació, on queda incorporat el nou Reglament d’instal·lacions 
tèrmiques dels edificis, el Reial decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova 
el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica d’edificis, i 
el Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambi-
entals i d’ecoeficiència en els edificis, del Departament de la Presidència de la 
Generalitat de Catalunya.

Els cursos s’han de destinar a enginyers, arquitectes i altres tècnics implicats en 
el disseny, construcció i control de nous edificis o rehabilitacions importants, així 
com a professionals involucrats en els estudis d’estalvi i eficiència energètica en 
l’edificació. També a estudiants d’últim any de carreres tècniques i científiques, 
encara que de forma no prioritària.

Els cursos han de ser de formació presencial o semipresencial.
c) Organització de cursos de formació sobre certificació energètica d’edificis.
Inclou els cursos de formació en l’ús del programa informàtic de referència CA-

LENER, l’opció simplificada de qualificació energètica d’edificis d’habitatges del 
Ministerio–IDAE o qualsevol altra opció de qualificació oficial, i pot incloure també 
formació sobre el programa LIDER, associat a l’opció general del compliment de 
l’HE1 del Codi tècnic de l’edificació. No se subvencionaran cursos que no prevegin 
hores de formació pràctica dels programes oficials de qualificació.

Els cursos s’han de destinar a enginyers, arquitectes i altres tècnics implicats en 
el disseny, construcció i control de nous edificis o rehabilitacions importants, així 
com a professionals involucrats en els estudis d’estalvi i eficiència energètica en 
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l’edificació. També a estudiants d’últim any de carreres tècniques i científiques, 
encara que de forma no prioritària.

Els cursos han de ser de formació presencial o semipresencial.
d) Organització de cursos de formació de formadors en certificació energètica 

d’edificis.
Inclou els cursos de formació en l’ús del programa informàtic de referència 

CALENER, en l’ús de qualsevol altra opció de qualificació oficial o en l’ús del 
programa LIDER, opció general de compliment de l’HE1 del CTE.

Els cursos s’han de destinar a tècnics que puguin portar a terme, posterior-
ment, la formació dels agents que intervinguin en l’àmbit de l’edificació, per la 
qual cosa es requerirà un tractament del contingut del curs més especialitzat i 
avançat que el dels cursos subvencionats per l’actuació c) d’aquesta mateixa 
Ordre. S’han de preveure, bàsicament, cursos pràctics de l’ús dels programes, 
amb el tractament dels problemes més habituals, els casos tècnics de simulació 
més complexes, etc.

Els cursos han de ser de formació presencial o semipresencial.
e) Organització de cursos de formació de gestors de mobilitat.
La figura del gestor de mobilitat està prevista en la Llei del Parlament de Catalunya 

9/2003, de mobilitat, on fa referència a la necessitat que un cop elaborats els plans 
de mobilitat per a polígons industrials i zones d’activitats econòmiques generadores 
d’un volum elevat de desplaçaments i, un cop transcorreguts els primers 3 anys de 
vigència de la Llei, caldrà crear la figura del gestor de la mobilitat. Passat aquest 
temps i un cop s’han començat a desenvolupar i aprovar les diverses figures de pla-
nejament en l’àmbit de la mobilitat i en especial pel que fa a la redacció i implantació 
dels plans de mobilitat municipal, s’ha detectat la necessitat de formar també els 
tècnics municipals amb responsabilitat sobre la mobilitat i que hauran d’impulsar 
les mesures detectades en el PMU.

Pel que fa a la mobilitat laboral, l’aprovació del Pla director de la mobilitat de la 
RMB, així com l’entrada en vigència del Decret 152/2007, estableixen la necessitat 
d’elaborar plans de desplaçament d’empresa per als centres de treball. En aquest 
sentit, la constitució del gestor de mobilitat de l’empresa, del polígon o d’un centre 
d’empresa esdevé essencial com a dinamitzador de les actuacions que identifiqui i 
proposi el Pla. L’objectiu de reduir el consum energètic en els desplaçaments dels 
treballadors i treballadores esdevé una de les accions prioritàries per a la reducció 
del consum energètic associat a la mobilitat laboral.

Aquesta actuació preveu dues tipologies de formació:
e.1) Formació de gestors de mobilitat municipal: formació adreçada a gestors 

de mobilitat i tècnics municipals responsables de desenvolupar els PMU energè-
ticament eficients.

La durada dels cursos no serà inferior a les 100 hores lectives.
Els cursos per a gestors de mobilitat municipal aniran adreçats a càrrecs i tècnics 

de les administracions locals i autonòmiques, a llicenciats en carreres tècniques 
d’enginyeries i de ciències que tinguin o puguin tenir alguna responsabilitat sobre 
la gestió de la mobilitat o d’impuls i desenvolupament dels plans de mobilitat.

e.2) Formació de gestors de mobilitat d‘empreses i zones d’activitat: formació 
adreçada a coordinadors de la mobilitat d’empreses, de polígons industrials o centres 
d’oci i centres generadors de mobilitat.

Els cursos hauran de tenir una durada no inferior a les 40 hores lectives.
Els cursos per a coordinadors de mobilitat d’empreses i zones d’activitat van 

adreçats a responsables de gestió de polígons, de centres de treball i centres gene-
radors de mobilitat.

f) Organització de cursos de conducció eficient per a conductors de turismes.
Per tal d’estendre les tècniques de conducció eficient als conductors de vehicles 

tipus turisme i un cop Catalunya ja disposa de més de dos centenars d’autoescoles 
repartides per tot el territori que disposen de la formació necessària per a la imparti-
ció d’aquests cursos, les autoescoles que puguin garantir la formació de conductors 
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amb les característiques dels cursos establertes a l’annex 1 podran sol·licitar els 
ajuts per desenvolupar els cursos.

Els cursos podran anar adreçats tant a conductors que els vulguin fer de forma 
directa com a col·lectius o empreses que vulguin que els seus treballadors puguin 
participar en un d’aquests cursos.

El material de difusió i màrqueting serà uniforme per a tots els cursos seguint les 
directrius de l’ICAEN que s’indiquen a la seva pàgina web (www.icaen.net).

g) Organització de cursos de conducció eficient per a conductors de camions i 
autobusos.

El transport per carretera representa la major part del consum energètic del sector 
i, d’aquest, el transport de mercaderies representa més de la meitat del consum.

En el mateix sentit, el transport col·lectiu de viatgers per carretera, tot i repre-
sentar un consum proporcionalment baix dins de tot el sector, necessita poder 
incrementar la seva eficiència i això es pot aconseguir també amb la conducció 
eficient d’autocars i autobusos.

L’objectiu dels cursos a subvencionar és donar a conèixer a conductors professio-
nals de camions i autobusos aquelles tècniques de conducció la pràctica de les quals 
suposa un estalvi de combustible de fins a un 20% sobre la conducció convencional, 
però també és objecte del curs que se subvenciona l’anàlisi de resultats obtinguts, 
tenint com a principal objectiu l’estudi energètic. Aquesta anàlisi documentada 
s’haurà d’entregar a l’ICAEN agrupant-se per conductors d’una mateixa empresa 
o bé de forma mensual quan són conductors autònoms.

El material de difusió i màrqueting serà uniforme per a tots els cursos seguint les 
directrius de l’ICAEN que s’indiquen a la seva pàgina web (www.icaen.net).

h) Organització de cursos de formació per a professionals instal·ladors en matèria 
d’energia solar tèrmica i solar fotovoltaica.

Aquests cursos s’adrecen a professionals que disposin del carnet d’instal·lador/a, 
mantenidor/a d’instal·lacions tèrmiques en edificis (per a energia solar tèrmica) i 
del carnet d’instal·lador d’electricitat (per a energia solar fotovoltaica). Els cursos 
comprendran una part teòrica, una part pràctica i una avaluació de suficiència en 
l’assimilació de continguts.

i) Organització de cursos de formació no reglada en matèria d’estalvi i eficiència 
energètica o energies renovables.

S’inclouran dins aquest apartat els cursos adreçats a tot tipus de professional 
sense distinció de la seva titulació o càrrec. La temàtica es centrarà exclusivament 
en estalvi i eficiència energètica o energies renovables encara que es podrà abordar 
tant des d’òptiques tècniques com des d’altres aspectes relacionats amb aquestes.

j) Organització de congressos, simposis, jornades, seminaris i exposicions 
itinerants o temporals i tallers educatius en matèria d’estalvi energètic, energies 
renovables i mobilitat energèticament eficient.

S’inclouen dins aquest apartat les activitats adreçades a la ciutadania i als profes-
sionals sense distinció de la seva edat, titulació o càrrec, tant les exposicions obertes 
al públic sense monitoratge, com les exposicions guiades per monitors o formadors 
que en facin la tutoria i les ponències i xerrades impartides per experts.

k) Elaboració de materials i productes audiovisuals, plataformes o eines inte-
ractives, edició de publicacions i materials, realització de projectes educatius, així 
com també expressions i actuacions culturals i artístiques.

Aquests materials hauran d’estar emmarcats dins d’una activitat concreta de 
conscienciació ciutadana i divulgativa per fer conèixer el món de l’energia o les 
pràctiques i criteris d’actuació en els àmbits de l’estalvi i eficiència energètica i 
de l’aprofitament de les energies renovables així com la mobilitat energèticament 
eficient.

l) Servei d’assessorament energètic a col·lectius.
Servei específic d’assessorament energètic individual a membres d’associacions o 

col·lectius d’empreses o serveis tècnics d’ajuntaments, amb la intenció d’aconseguir 
millores d’estalvi i eficiència energètica.
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Els destinataris d’aquesta línia de subvenció són els consells comarcals, les agències 
locals d’energia i les associacions empresarials, preferentment, o qualsevol entitat 
que compti o actuï sobre un col·lectiu de socis o altre tipus de vincle i els ofereixi 
el servei d’assessorament energètic.

El servei s’oferirà de forma general com a servei telefònic, preferiblement amb 
línia dedicada i servei continu, o mitjançant correu electrònic o una combinació 
dels dos. En cas necessari, es podrà concertar una entrevista presencial, bé en 
l’emplaçament de l’entitat que presta el servei o bé amb desplaçament a la instal-
lació de l’interessat.

El servei subvencionat haurà de ser coherent amb les línies definides al Pla de 
l’energia de Catalunya i amb les de l’E4. Per això i per optimitzar la qualitat de 
canal d’informació i servei amb l’Administració, els beneficiaris de la subvenció 
hauran de mantenir reunions periòdiques amb l’ICAEN en el calendari que aquest 
defineixi.

La figura de l’assessor l’ha de desenvolupar un consultor amb reconeguda ex-
periència en l’àmbit de l’eficiència energètica. A l’annex 2 s’indica la forma en què 
s’ha d’acreditar dita experiència.

Article 5
Despeses subvencionables i cost elegible

Les despeses subvencionables faran referència als conceptes que s’estableixen 
a continuació.

5.1 En general, es consideraran despeses subvencionables:
Els costos directament relacionats amb l’organització del curs, activitat o de la 

prestació del servei, com el lloguer de sales, el lloguer d’equips audiovisuals o el 
material de formació.

Els costos de contractació de professionals externs a l’entitat organitzadora i els 
costos de personal intern, degudament comptabilitzats i identificats.

Els costos relacionats amb les despeses de comunicació i difusió dels cursos, 
activitats o de la prestació del servei, com la impressió de materials específics.

S’exclouen possibles costos per organització de càterings, refrigeris o similars.
Addicionalment, es consideraran també subvencionables les despeses detallades 

a continuació per cadascuna de les actuacions seguidament relacionades:
f) i g) Organització de cursos de conducció eficient per a conductors de turis-

mes i organització de cursos de conducció eficient per a conductors de camions i 
autobusos, els següents:

Tots els costos relacionats amb l’organització del curs on s’inclourà la logística 
d’organització dels conductors a formar, els costos derivats de la utilització dels ve-
hicles de formació i de l’espai físic on es facin les classes teòriques, els aparcaments 
dels vehicles en cas que siguin necessaris, i el cost dels monitors/professors. Inclou 
també el cost de gestió dels cursos dins del territori en el qual es desenvoluparan. 
També s’inclou en aquest cost el de la redacció dels informes de seguiment.

k) Materials i productes audiovisuals, plataformes o eines interactives, edició 
de publicacions i materials, realització de projectes educatius, així com també 
expressions i actuacions culturals i artístiques.

Els costos directament relacionats amb la creativitat, disseny i edició del mate-
rial.

5.2 En cap cas es considerarà despesa subvencionable l’impost sobre el valor 
afegit ( l’IVA).

Article 6
Intensitat i/o quantia dels ajuts

La intensitat de l’ajut dependrà de la valoració de la proposta segons els criteris 
de valoració especificats a l’annex 3 de la present Ordre.

L’assignació de subvencions es farà amb el procediment següent: Quedaran ex-
closes les sol·licituds amb valoració inferior a 50 punts sobre 100. El pressupost de 
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l’actuació es repartirà entre les sol·licituds aprovades aplicant la intensitat màxima. 
En cas que aquest pressupost no arribés a la totalitat de sol·licituds aprovades es farà 
d’acord amb l’ordre de la puntuació obtinguda i fins l’esgotament del pressupost.

En tot cas, la quantia màxima dels ajuts per a les diverses actuacions serà la 
següent:

a) Organització de cursos de formació energètica per als tècnics municipals que 
possibilitin la millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions municipals.

Se subvencionarà fins a un 75% dels costos d’organització amb un màxim de 100 
euros per hora lectiva de curs. El màxim per a cada curs depèn del nombre d’alum-
nes i s’estableix per la fórmula següent: ajut màxim per curs = 6.000 + (nombre 
d’alumnes – 20) * 150 euros, fins a un màxim absolut de 9.000 euros.

b) Organització de cursos de formació sobre la nova normativa energètica 
edificatòria.

Se subvencionarà fins a un 75% dels costos d’organització amb un màxim absolut 
de 100 euros per hora lectiva de curs.

c) Organització de cursos de formació sobre certificació energètica d’edificis.
Se subvencionarà fins a un 75% dels costos d’organització amb un màxim absolut 

de 100 euros per hora lectiva de curs.
d) Organització de cursos de formació de formadors en certificació energètica 

d’edificis.
Se subvencionarà fins a un 75% dels costos d’organització amb un màxim absolut 

de 160 euros per hora lectiva de curs.
e) Organització de cursos de formació de gestors de mobilitat.
Es considera que el cost elegible màxim per curs, ja sigui de gestors de mobilitat 

municipal o de coordinadors de la mobilitat de les empreses, es correspon a 150 
euros per hora de mòdul de formació. Se subvencionarà un màxim del 80% del 
cost elegible del curs.

f) Organització de cursos de conducció eficient per a conductors de turismes.
L’ajut màxim per alumne format serà de 80 euros.
g) Organització de cursos de conducció eficient per a conductors de camions i 

autobusos.
L’ajut màxim per alumne format serà de 240 euros en cas que els alumnes perta-

nyin a una empresa que realitza transport privat i de 300 euros en cas que aquests 
alumnes siguin conductors de flotes de transport públic o col·lectiu que pertanyin 
a l’Administració pública o realitzin un servei per a aquesta (concessió, contracte 
programa..). Caldrà justificar la procedència dels conductors.

h) Organització de cursos de formació per a professionals instal·ladors en matèria 
d’energia solar tèrmica i solar fotovoltaica.

Se subvencionarà fins a un màxim del 50% del cost elegible. El tipus atorgat de-
pendrà de la relació cost/assistent i de la valoració de la proposta segons els criteris 
de valoració especificats a l’annex 3 de la present Ordre. La quantia màxima de 
subvenció és de 10.000 euros.

i) Organització de cursos de formació no reglada en matèria d’estalvi i eficiència 
energètica i/o energies renovables.

Se subvencionarà fins a un màxim del 50% del cost elegible. El tipus atorgat de-
pendrà de la relació cost/assistent i de la valoració de la proposta segons els criteris 
de valoració especificats a l’annex 3 de la present Ordre. La quantia màxima de 
subvenció és de 10.000 euros.

j) Organització de congressos, simposis, jornades, seminaris i exposicions 
itinerants o temporals i tallers educatius en matèria d’estalvi energètic, energies 
renovables i mobilitat energèticament eficient.

Se subvencionarà fins a un màxim del 50% del cost elegible. La quantia màxima 
de subvenció és de 15.000 euros.

k) Elaboració de materials i productes audiovisuals, plataformes o eines inte-
ractives, edició de publicacions i materials, realització de projectes educatius, així 
com també expressions i actuacions culturals i artístiques.
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Se subvencionarà fins a un màxim del 50% del cost elegible. La quantia màxima 
de subvenció és de 15.000 euros.

l) Servei d’assessorament energètic a col·lectius.
Se subvencionarà fins a un màxim del 75% del cost elegible.
La subvenció a atorgar serà la resultant de l’aplicació de la intensitat de l’ajut 

derivat de la valoració de la proposta segons els criteris especificats a l’annex 3 de 
la present Ordre i del nombre i tipus de serveis previstos en base a aquests imports 
màxims unitaris:

Trucada o mail de resolució de consulta: 5 euros, fins un màxim de 60 euros per 
empresa o entitat.

Gestió comptable de tots els consums energètics (electricitat i combustibles), amb 
recollida d’històrics anual, revisió i comprovació d’errors i anàlisi de ratis: 10 euros 
per pòlissa, fins a un màxim de 200 euros per empresa o entitat.

Recepció d’entrevista a la seu de l’assessor: 80 euros, fins a un màxim de 120 
euros per empresa o entitat.

Visita de l’assessor a l’establiment o municipi per resoldre consultes in situ: 120 
euros, fins un màxim de 250 euros per empresa o entitat.

Assistència a la preparació de sol·licitud subvenció: 80 euros, fins a un màxim 
de 200 euros per empresa o entitat.

La subvenció màxima resultant de la suma de serveis proporcionats segons aquesta 
relació no superarà en cap cas els 800 euros per empresa o entitat assessorada. La 
quantia màxima de subvenció és de 50.000 euros per sol·licitant.

Article 7
Beneiciaris i requisits

7.1 Es consideraran beneficiaris i podran acollir-se als ajuts previstos en 
aquesta Ordre per a cada tipus d’actuació els destinataris següents:

a) Organització de cursos de formació energètica per als tècnics municipals que 
possibilitin la millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions municipals.

Empreses privades.
Fundacions.
Altres institucions sense finalitat de lucre.
Altres ens corporatius.
Corporacions locals.
Altres ens dependents de corporacions locals.
Consorcis dependents de corporacions locals.
Universitats públiques.
b) Organització de cursos de formació sobre la nova normativa energètica 

edificatòria.
Empreses privades.
Fundacions.
Altres institucions sense finalitat de lucre.
Altres ens corporatius.
Consorcis dependents de corporacions locals.
Universitats públiques.
c) Organització de cursos de formació sobre certificació energètica d’edificis.
Empreses privades.
Fundacions.
Altres institucions sense finalitat de lucre.
Altres ens corporatius.
Consorcis dependents de corporacions locals.
Universitats públiques.
d) Organització de cursos de formació de formadors en certificació energètica 

d’edificis.
Empreses privades.
Fundacions.
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Altres institucions sense finalitat de lucre.
Altres ens corporatius.
Universitats públiques.
e) Organització i realització de cursos de formació de gestors de mobilitat.
Empreses privades.
Fundacions.
Altres institucions sense finalitat de lucre.
Altres ens corporatius.
Corporacions locals.
Altres ens dependents de corporacions locals.
Consorcis dependents de corporacions locals.
Universitats públiques.
f) Organització i realització de cursos de conducció eficient per a conductors 

de turismes.
Autoescoles incloses en les categories:
Empreses privades.
Altres institucions sense finalitat de lucre.
g) Organització i realització de cursos de conducció eficient per a conductors 

de camions i autobusos.
Autoescoles i centres de formació en el sector transport inscrits al Registre general 

de transportistes i d’empreses d’activitats auxiliars i complementàries del transport 
incloses en les categories:

Empreses privades.
Altres institucions sense finalitat de lucre.
h) Organització de cursos de formació per a professionals instal·ladors en matèria 

d’energia solar tèrmica i solar fotovoltaica.
Fundacions.
Altres institucions sense finalitat de lucre.
Col·legis professionals inclosos a la categoria d’altres ens corporatius.
i) Organització de cursos de formació no reglada en matèria d’estalvi i eficiència 

energètica i/o energies renovables.
Empreses privades.
Fundacions.
Altres institucions sense finalitat de lucre.
Col·legis professionals inclosos a la categoria d’altres ens corporatius.
j) Organització de congressos, simposis, jornades, seminaris i exposicions 

itinerants o temporals i tallers educatius en matèria d’estalvi energètic, energies 
renovables i mobilitat energèticament eficient.

Fundacions.
Altres institucions sense finalitat de lucre.
Altres ens corporatius.
Altres ens dependents de corporacions locals.
Consorcis dependents de corporacions locals.
Universitats públiques.
k) Elaboració de materials i productes audiovisuals, plataformes o eines inte-

ractives, edició de publicacions i materials, realització de projectes educatius, així 
com també expressions i actuacions culturals i artístiques.

Fundacions.
Altres institucions sense finalitat de lucre.
Col·legis professionals inclosos a la categoria d’altres ens corporatius.
Corporacions locals.
Altres ens dependents de corporacions locals.
Consorcis dependents de corporacions locals.
Universitats públiques.
l) Servei d’assessorament energètic a col·lectius.
Empreses.
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Fundacions.
Altres institucions sense finalitat de lucre.
Altres ens corporatius.
Corporacions locals.
Altres ens dependents de corporacions locals.
Consorcis dependents de corporacions locals.
Universitats públiques.
7.2 Els beneficiaris de les accions hauran de complir els requisits següents:
a) Per a tots els beneficiaris excepte els que s’integren en la partida pressupostària 

de famílies, i en els casos en què el nombre de la plantilla superi els 50 treballadors, 
s’haurà de complir amb l’obligació que estableixen l’article 38.1 de la Llei 13/1982, 
de 7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids, i la disposició transitòria del De-
cret del Govern de la Generalitat de Catalunya 238/1987, de 20 de juliol, de donar 
ocupació almenys a un 2% de treballadors amb disminució sobre el nombre total de 
treballadors de l’entitat, o bé aplicar les mesures alternatives d’acord amb el Reial 
decret 364/2005, de 8 d’abril (BOE núm. 94, de 20.4.2005), el Reial decret 290/2004, 
de 20 de febrer, pel qual es regulen els enclavaments laborals (BOE núm. 45, de 
21.2.2004), i el Decret 246/2000, de 24 de juliol (DOGC núm. 3196, de 2.8.2000).

b) No haver estat sancionats, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu 
en matèria d’integració laboral de disminuïts o molt greu en matèria de relacions 
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.

c) Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries, de les 
obligacions davant de la Seguretat Social i de les obligacions davant la Generalitat 
de Catalunya.

d) No trobar-se en cap altre dels supòsits de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).

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, no tractar-se d’una empresa en crisis segons definició 
comunitària recollida a les Directrius comunitàries sobre ajudes estatals de salva-
ment i reestructuració d’empreses en crisis (DOUE C 244, d’1.10.2004).

g) En cas de ser una empresa que estigui subjecta 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, haurà d’haver reemborsat l’import de 
l’ajut més els interessos corresponents de l’ordre de recuperació.

h) Declaració i indicació dels mitjans que l’entitat utilitzarà com a mesures de 
prevenció i detecció dels casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe 
als seus centres de treball, d’acord amb el que estableix la disposició addicional setena 
de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, 
que modifica el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

Article 8
Dotació màxima i aplicacions pressupostàries per al seu inançament

La dotació màxima que es destina als ajuts objecte d’aquesta Ordre és d’1.854.000 
euros, i el seu finançament és a càrrec de les partides pressupostàries següents:

Partida pressupostària: 470.0001 A empreses privades.
a) Organització de cursos de formació energètica per als tècnics municipals que 

possibilitin la millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions municipals. 
Import màxim: 6.000 euros.

b) Organització de cursos de formació sobre la nova normativa energètica edi-
ficatòria. Import màxim: 30.000 euros.

c) Organització de cursos de formació sobre certificació energètica d’edificis. 
Import màxim: 30.000 euros.
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d) Organització de cursos de formació de formadors en certificació energètica 
d’edificis. Import màxim: 17.500 euros.

e) Organització i realització de cursos de formació de gestors de mobilitat. Import 
màxim: 35.000 euros.

f) Organització i realització de cursos de conducció eficient per a conductors de 
turismes. Import màxim: 360.000 euros.

g) Organització i realització de cursos de conducció eficient per a conductors 
de camions i autobusos. Import màxim: 360.000 euros.

i) Organització de cursos de formació no reglada en matèria d’estalvi i eficiència 
energètica o energies renovables. Import màxim: 4.000 euros.

l) Servei d’assessorament energètic a col·lectius. Import màxim: 70.000 euros.

Partida pressupostària: 481.0001 A fundacions.
a) Organització de cursos de formació energètica per als tècnics municipals que 

possibilitin la millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions municipals. 
Import màxim: 6.000 euros.

b) Organització de cursos de formació sobre la nova normativa energètica edi-
ficatòria. Import màxim: 12.000 euros.

c) Organització de cursos de formació sobre certificació energètica d’edificis. 
Import màxim: 12.000 euros.

d) Organització de cursos de formació de formadors en certificació energètica 
d’edificis. Import màxim: 5.000 euros.

e) Organització i realització de cursos de formació de gestors de mobilitat. Import 
màxim: 5.000 euros.

h) Organització de cursos de formació per a professionals instal·ladors en matèria 
d’energia solar tèrmica i solar fotovoltaica. Import màxim: 7.200 euros.

i) Organització de cursos de formació no reglada en matèria d’estalvi i eficiència 
energètica o energies renovables. Import màxim: 5.000 euros.

j) Organització de congressos, simposis, jornades, seminaris i exposicions 
itinerants o temporals i tallers educatius en matèria d’estalvi energètic, energies 
renovables i mobilitat energèticament eficient. Import màxim: 5.000 euros.

k) Elaboració de materials i productes audiovisuals, plataformes o eines inte-
ractives, edició de publicacions i materials, realització de projectes educatius, així 
com també expressions i actuacions culturals i artístiques. Import màxim: 7.000 
euros.

l) Servei d’assessorament energètic a col·lectius. Import màxim: 45.000 euros.

Partida pressupostària: 482.0001 A altres institucions sense finalitat de lucre.
a) Organització de cursos de formació energètica per als tècnics municipals que 

possibilitin la millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions municipals. 
Import màxim: 12.000 euros.

b) Organització de cursos de formació sobre la nova normativa energètica edi-
ficatòria. Import màxim: 24.000 euros.

c) Organització de cursos de formació sobre certificació energètica d’edificis. 
Import màxim: 24.000 euros.

d) Organització de cursos de formació de formadors en certificació energètica 
d’edificis. Import màxim: 10.000 euros.

e) Organització i realització de cursos de formació de gestors de mobilitat. Import 
màxim: 5.000 euros.

f) Organització i realització de cursos de conducció eficient per a conductors de 
turismes. Import màxim: 40.000 euros.

g) Organització i realització de cursos de conducció eficient per a conductors 
de camions i autobusos. Import màxim: 40.000 euros.

h) Organització de cursos de formació per a professionals instal·ladors en matèria 
d’energia solar tèrmica i solar fotovoltaica. Import màxim: 15.000 euros.

i) Organització de cursos de formació no reglada en matèria d’estalvi i eficiència 
energètica o energies renovables. Import màxim: 4.000 euros.
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j) Organització de congressos, simposis, jornades, seminaris i exposicions 
itinerants o temporals i tallers educatius en matèria d’estalvi energètic, energies 
renovables i mobilitat energèticament eficient. Import màxim: 5.000 euros.

k) Elaboració de materials i productes audiovisuals, plataformes o eines inte-
ractives, edició de publicacions i materials, realització de projectes educatius, així 
com també expressions i actuacions culturals i artístiques. Import màxim: 7.000 
euros.

l) Servei d’assessorament energètic a col·lectius. Import màxim: 85.000 euros.

Partida pressupostària: 485.0001 A altres ens corporatius.
a) Organització de cursos de formació energètica per als tècnics municipals que 

possibilitin la millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions municipals. 
Import màxim: 6.000 euros.

b) Organització de cursos de formació sobre la nova normativa energètica edi-
ficatòria. Import màxim: 12.000 euros.

c) Organització de cursos de formació sobre certificació energètica d’edificis. 
Import màxim: 12.000 euros.

d) Organització de cursos de formació de formadors en certificació energètica 
d’edificis. Import màxim: 5.000 euros.

e) Organització i realització de cursos de formació de gestors de mobilitat. Import 
màxim: 5.000 euros.

h) Organització de cursos de formació per a professionals instal·ladors en matèria 
d’energia solar tèrmica i solar fotovoltaica. Import màxim: 7.200 euros.

i) Organització de cursos de formació no reglada en matèria d’estalvi i eficiència 
energètica o energies renovables. Import màxim: 5.000 euros.

j) Organització de congressos, simposis, jornades, seminaris i exposicions 
itinerants o temporals i tallers educatius en matèria d’estalvi energètic, energies 
renovables i mobilitat energèticament eficient. Import màxim: 10.000 euros.

k) Elaboració de materials i productes audiovisuals, plataformes o eines inte-
ractives, edició de publicacions i materials, realització de projectes educatius, així 
com també expressions i actuacions culturals i artístiques. Import màxim: 7.000 
euros.

l) Servei d’assessorament energètic a col·lectius. Import màxim: 47.500 euros.

Partida pressupostària: 460.0001 A corporacions locals.
a) Organització de cursos de formació energètica per als tècnics municipals que 

possibilitin la millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions municipals. 
Import màxim: 9.000 euros.

e) Organització i realització de cursos de formació de gestors de mobilitat. Import 
màxim: 15.000 euros.

k) Elaboració de materials i productes audiovisuals, plataformes o eines inte-
ractives, edició de publicacions i materials, realització de projectes educatius, així 
com també expressions i actuacions culturals i artístiques. Import màxim: 7.000 
euros.

l) Servei d’assessorament energètic a col·lectius. Import màxim: 60.000 euros.

Partida pressupostària: 469.0001 A altres ens dependents de corporacions lo-
cals.

a) Organització de cursos de formació energètica per als tècnics municipals que 
possibilitin la millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions municipals. 
Import màxim: 6.000 euros.

e) Organització i realització de cursos de formació de gestors de mobilitat. Import 
màxim: 12.500 euros.

j) Organització de congressos, simposis, jornades, seminaris i exposicions 
itinerants o temporals i tallers educatius en matèria d’estalvi energètic, energies 
renovables i mobilitat energèticament eficient. Import màxim: 5.000 euros.
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k) Elaboració de materials i productes audiovisuals, plataformes o eines inte-
ractives, edició de publicacions i materials, realització de projectes educatius, així 
com també expressions i actuacions culturals i artístiques. Import màxim: 7.000 
euros.

l) Servei d’assessorament energètic a col·lectius. Import màxim: 40.000 euros.

Partida pressupostària: 461.0001 A Consorcis dependents de corporacions 
locals.

a) Organització de cursos de formació energètica per als tècnics municipals que 
possibilitin la millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions municipals. 
Import màxim: 6.000 euros.

b) Organització de cursos de formació sobre la nova normativa energètica edi-
ficatòria. Import màxim: 12.000 euros.

c) Organització de cursos de formació sobre certificació energètica d’edificis. 
Import màxim: 12.000 euros.

e) Organització i realització de cursos de formació de gestors de mobilitat. Import 
màxim: 12.500 euros.

j) Organització de congressos, simposis, jornades, seminaris i exposicions 
itinerants o temporals i tallers educatius en matèria d’estalvi energètic, energies 
renovables i mobilitat energèticament eficient. Import màxim: 5.000 euros.

k) Elaboració de materials i productes audiovisuals, plataformes o eines inte-
ractives, edició de publicacions i materials, realització de projectes educatius, així 
com també expressions i actuacions culturals i artístiques. Import màxim: 5.400 
euros.

l) Servei d’assessorament energètic a col·lectius. Import màxim: 57.500 euros.

Partida pressupostària: 461.0001 A universitats públiques.
a) Organització de cursos de formació energètica per als tècnics municipals que 

possibilitin la millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions municipals. 
Import màxim: 9.000 euros.

b) Organització de cursos de formació sobre la nova normativa energètica edi-
ficatòria. Import màxim: 30.000 euros.

c) Organització de cursos de formació sobre certificació energètica d’edificis. 
Import màxim: 30.000 euros.

d) Organització de cursos de formació de formadors en certificació energètica 
d’edificis. Import màxim: 12.500 euros.

e) Organització i realització de cursos de formació de gestors de mobilitat. Import 
màxim: 10.000 euros.

i) Organització de cursos de formació no reglada en matèria d’estalvi i eficiència 
energètica o energies renovables. Import màxim: 9.700 euros.

j) Organització de congressos, simposis, jornades, seminaris i exposicions 
itinerants o temporals i tallers educatius en matèria d’estalvi energètic, energies 
renovables i mobilitat energèticament eficient. Import màxim: 20.000 euros.

k) Elaboració de materials i productes audiovisuals, plataformes o eines inte-
ractives, edició de publicacions i materials, realització de projectes educatius, així 
com també expressions i actuacions culturals i artístiques. Import màxim: 7.000 
euros.

l) Servei d’assessorament energètic a col·lectius. Import màxim: 45.000 euros.

L’atorgament dels ajuts previstos en aquesta Ordre estarà condicionat a l’existència 
de disponibilitat pressupostària per a aquesta finalitat.

Segons el nombre de sol·licituds que es presentin per a les actuacions que es 
regulen en aquesta convocatòria i en el cas que se superin les previsions pressupos-
tàries assignades a cada actuació, l’ICAEN ampliarà les partides pressupostàries 
esmentades en detriment de les altres actuacions el pressupost inicial de les quals 
no s’hagi exhaurit en aquesta convocatòria.
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Article 9
Sol·licituds i documentació

9.1 Les sol·licituds d’ajut s’hauran de realitzar en model normalitzat que es 
podrà obtenir a la pàgina web de l’ICAEN (http://www.gencat.cat/icaen) i ser 
enviades per via telemàtica per tal d’obtenir el corresponent imprès en paper amb 
codi de barres.

Un cop obtinguda la sol·licitud amb codi de barres, aquesta s’haurà de presentar, 
degudament signada pel sol·licitant o el seu representant legal i juntament amb la 
documentació addicional detallada en els apartats posteriors d’aquest article, a la 
seu de l’ICAEN, al carrer Pamplona, 113, 08018 Barcelona, mitjançant 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, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

L’horari de Registre de l’ICAEN per a aquelles persones que decideixin portar la 
seva sol·licitud a la seu de l’ICAEN serà de 8.30 a 14.30 h de dilluns a divendres.

Els destinataris compresos en les tipologies Corporacions locals i altres ens de-
pendents de corporacions locals preferiblement presentaran les seves sol·licituds 
a través de la plataforma EACAT. Aquesta forma de presentació els eximirà de 
presentar la documentació addicional en paper detallada a l’article 15.

En els casos en què un sol·licitant hagi realitzat més d’una actuació o projecte 
relacionat a l’article 5.1 d’aquesta Ordre, haurà de presentar una sol·licitud per cada 
actuació.

9.2 L’imprès de sol·licitud inclou:
a) Declaració expressa conforme el beneficiari no incorre en cap dels supòsits que 

preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
b) Declaració de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l’Agència 

Tributària, la Generalitat i la Seguretat Social.
c) Autorització a l’ICAEN per sol·licitar en nom del sol·licitant:
A l’AEAT, les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries.
A la TGSS, les dades relatives al compliment de les obligacions amb la Seguretat 

Social.
A l’ATC, les dades relatives al compliment de les obligacions amb la Generalitat 

de Catalunya.
A la DG de la Policia, les dades relatives a l’acreditació de dades identificatives 

(DNI/NIE) del sol·licitant i del representant legal, si s’escau.
En el supòsit que no s’autoritzi a efectuar les comprovacions esmentades, caldrà 

adjuntar els documents acreditatius corresponents a la sol·licitud i/o justificació.
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) Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments.
f) 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).

g) Per a beneficiaris d’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.

h) Per a beneficiaris d’empreses privades, institucions sense ànim de lucre i 
fundacions: 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.

i) Per a beneficiaris d’empreses privades, institucions sense ànim de lucre, 
fundacions, corporacions locals i altres ens dependents de corporacions locals: 
declaració expressa de compliment de la quota de reserva per a la integració social 
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de minusvàlids, establerta en un 2% per a les empreses o institucions amb més de 
50 treballadors.

j) Per a beneficiaris que desenvolupin una activitat econòmica, d’acord amb la 
definició recollida a la disposició addicional segona d’aquesta Ordre, declaració 
de si es tracta d’una petita o mitjana empresa. A l’efecte d’aquests ajuts, s’entén per 
petita i mitjana empresa aquella que compleix amb la definició recollida a l’annex 
1 del Reglament CE núm. 800/2008 de la Comissió, de 6 d’agost de 2008, pel qual 
es declaren determinades categories d’ajuda compatibles amb el mercat comú 
en aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat (Reglament general d’exempció per 
categories) publicat al DOUE sèrie L, núm. 21, de 9.8.2008.

k) En cas de tractar-se d’empreses segons la definició recollida a la disposició 
addicional segona d’aquesta Ordre, 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.

9.3 Juntament amb l’imprès de sol·licitud, tots els sol·licitants han de presentar 
la documentació següent:

a) Documentació tècnica, segons el que s’especifica a l’article 5.1 i a l’annex 2 
d’aquesta Ordre per a cada tipologia d’instal·lació.

c) Si es tracta d’una empresa privada, institució sense ànim de lucre, fundació, 
altre ens corporatiu o consorci dependents de corporacions locals: estatuts de la 
societat o entitat.

Tots els beneficiaris hauran de presentar la documentació inclosa a als apartats 
a) i b) anteriors en format pdf enviat telemàticament en el mateix moment de 
l’enviament telemàtic de la sol·licitud.

Article 10
Termini i presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds s’inicia l’endemà de la data de pu-
blicació d’aquesta Ordre al DOGC i finalitza 30 dies naturals després de la data 
de publicació.

Article 11
Esmenes i millora de les sol·licituds

11.1 Examinat el document de sol·licitud presentat en model normalitzat, si no 
reuneix els requisits que estableix aquesta Ordre o bé li manca documentació exigida, 
o en el seu cas, per la legislació específica aplicable, es requerirà l’interessat perquè en 
un termini de deu dies esmeni el defecte, modifiqui i millori els termes de la sol·licitud 
o presenti la documentació requerida, d’acord amb el que estableix l’article 71 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà 
que ha desistit de la sol·licitud, amb la resolució prèvia corresponent.

11.2 L’òrgan competent podrà demanar a la persona sol·licitant la modificació 
o millora voluntària dels termes del document de sol·licitud presentat en model 
normalitzat, i se’n deixarà constància en la tramitació del procediment.

Article 12
Avaluació i procediment de concessió

12.1 L’avaluació de les sol·licituds serà realitzada per mitjà d’una comissió 
tècnica d’avaluació constituïda a aquest efecte.

12.2 El procediment de concessió dels ajuts regulats en aquesta Ordre es tramitarà 
en règim de concurrència competitiva i es tindran en compte els criteris de valoració 
que s’estableixen a l’annex 3, en funció del tipus d’actuació de què es tracti.

Article 13
Comissió tècnica d’avaluació

13.1 La Comissió tècnica d’avaluació de les sol·licituds presentades estarà 
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integrada pel Cap d’Àrea de Relacions Institucionals i Comunicació, que actuarà 
com a president, pel Cap d’Àrea d’Estalvi i Eficiència Energètica, i pel Cap d’Àrea 
d’Energies Renovables.

13.2 A les reunions hi podran assistir, amb veu però sense vot, els tècnics 
i administratius encarregats de la valoració dels projectes, que actuaran com a 
ponents de la Comissió.

13.3 Aquests tècnics i administratius presentaran a la Comissió un informe 
avaluant els projectes en base a l’aplicació dels criteris de valoració establerts a 
l’annex 3. En qualsevol cas, l’aprovació final dels projectes restarà condicionada a 
les disponibilitats pressupostàries.

13.4 Avaluades les sol·licituds i a la vista dels informes esmentats, la Comissió 
tècnica emetrà una acta amb efectes vinculants, amb indicació dels resultats de les 
avaluacions efectuades.

Article 14
Tramitació, resolució dels ajuts i recursos

14.1 Vist l’expedient, una vegada comprovat que la sol·licitud compleix els 
requisits per ser beneficiària d’aquests ajuts, i a proposta de la Comissió tècnica, 
l’ICAEN elaborarà un informe en el qual es concretin els resultats de les compro-
vacions efectuades.

14.2 A la vista de l’expedient, la directora de l’ICAEN emetrà la corresponent 
resolució sobre les sol·licituds de subvencions, degudament motivada, amb el tràmit 
d’audiència previ, del qual se’n podrà prescindir quan no figurin en el procediment 
ni es tinguin en compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les presentades 
pels interessats i basant-se en la puntuació obtinguda en les sol·licituds i fins a 
l’exhauriment del pressupost.

14.3 La resolució d’atorgament es notificarà mitjançant correu certificat amb 
justificant de recepció o per mitjans telemàtics.

14.4 El beneficiari de la subvenció podrà renunciar-hi mitjançant escrit presentat 
al Registre de l’ICAEN o enviat per correu certificat amb procediment administratiu, 
dintre dels 15 dies posteriors a l’acusament de rebuda de la notificació.

14.5 El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos a 
partir de la data de publicació d’aquesta Ordre. Transcorregut aquest termini sense 
notificació, s’entendrà desestimada la sol·licitud per silenci administratiu d’acord amb 
el que estableix l’article 3 de la Llei 23/2002, de 18 de novembre, per la qual s’adeqüen 
els procediments administratius en relació amb el règim del silenci administratiu.

14.6 Contra la resolució que dicti la directora de l’ICAEN, que no exhaureix 
la via administrativa, es podrà interposar recurs d’alçada davant del president 
del Consell d’Administració de l’ICAEN en el termini d’un mes a comptar de la 
notificació de l’esmentada resolució, sens perjudici d’altres recursos que puguin 
correspondre segons la legislació aplicable.

Article 15
Revisió

Es preveu la possibilitat de revisar les subvencions ja concedides, i en especial 
la possibilitat de modificació de la resolució de concessió en el cas d’alteració de 
les condicions o de l’obtenció concurrent d’altres ajuts.

Article 16
Obligacions dels beneiciaris

L’Institut Català d’Energia podrà 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 de les subvencions que regula aquesta Ordre resten sotmesos a 
les obligacions comunes següents:
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16.1 Complir l’objectiu, executar el projecte o realitzar l’activitat que fonamenta 
la concessió de la subvenció i acreditar-ho davant l’ICAEN.

16.2 Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que corresponguin a l’ICA-
EN, 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.

16.3 Comunicar a l’ICAEN l’obtenció o sol·licitud d’altres subvencions, 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 co-
municació es farà tan aviat com es conegui, i en tot cas, abans de la justificació de 
l’aplicació donada als fons percebuts.

16.4 Sol·licitar autorització a l’ICAEN per a qualsevol canvi que, dins de la 
mateixa finalitat, es pugui produir en la destinació de la subvenció. Caldrà resolu-
ció 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 desesti-
matòria transcorreguts 30 dies hàbils comptats des de la recepció de la sol·licitud 
d’autorització sense resolució expressa.

16.5 Informar de totes les incidències relatives a les accions subvenciona-
des.

16.6 Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, in-
closos els documents electrònics, en tant que puguin ser objecte de les actuacions 
de comprovació i control.

16.7 Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits que preveu 
l’article 17 d’aquesta Ordre.

16.8 Per a tots els beneficiaris excepte els que s’integren en la partida pres-
supostària de Famílies, i en els casos en què el nombre de la plantilla superi els 
50 treballadors, complir amb l’obligació que estableixen l’article 38.1 de la Llei 
13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids, i la disposició transitòria 
del Decret del Govern de la Generalitat de Catalunya 238/1987, de 20 de juliol, de 
donar ocupació almenys a un 2% de treballadors amb disminució sobre el nombre 
total de treballadors de l’entitat, o bé aplicar les mesures alternatives d’acord amb 
el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril (BOE núm. 94, de 20.4.2005); el Reial decret 
290/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen els enclavaments laborals (BOE 
núm. 45, de 21.2.2004), i el Decret 246/2000, de 24 de juliol (DOGC núm. 3196, 
de 2.8.2000).

16.9 No trobar-se en els supòsits de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).

16.10 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).

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

Títol de l‘actuació.
“Activitat subvencionada per l’Institut Català d’Energia del Departament d’Eco-

nomia i Finances de la Generalitat de Catalunya”. Tipus de lletra: helvètica o 
similar.

Logotip de la Generalitat de Catalunya (senyal en vermell).
Logotip del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía.
Excepte per a les actuacions incloses als apartats h) i i) de l’article 3.1, logotip 

“Ahorra energía”, 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”.
El model dels logotips esmentats estan disponibles a la pàgina web de l’ICA-

EN.
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Article 17
Termini de justiicació i documentació a aportar

17.1 Termini.
Els beneficiaris de les subvencions hauran de justificar la despesa per a la qual van 

sol·licitar l’ajut abans del 10 de setembre 2010, com a màxim, excepte en els casos 
de les actuacions que recullen les lletres h), i), j) i k), que caldrà que es justifiquin 
abans del 30 de novembre de 2009.

17.2 Documentació.
a) Original o còpia compulsada de les factures o altres documents de valor pro-

batori equivalent, d’acord amb l’article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions.

S’entén per document de valor probatori equivalent en el cas de despeses de 
personal intern els fulls de nòmina corresponent.

En totes les factures que s’aportin per justificar l’acció s’indicarà clarament el 
nom de l’acció i els imports de la factura que es corresponen amb els conceptes 
elegibles del cost total.

b) Justificant de pagament de les despeses indicades a la lletra a).
c) Relació de despeses per conceptes que concordi amb el pressupost presen-

tat.
d) Certificat de l’entitat conforme les actuacions subvencionades s’han portat 

a terme, els cursos i jornades s’han realitzat en les condicions establertes i s’ha 
complert la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció.

e) Documentació addicional detallada a l’annex 4 d’aquesta Ordre.
f) Per cada actuació subvencionada s’ha de presentar una relació de despeses 

per conceptes que concordi amb el pressupost presentat.
g) Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments que es va incloure a 

l’imprès de sol·licitud degudament signat i segellat per l’entitat bancària.
17.3 Documentació addicional per a empreses privades, institucions sense ànim 

de lucre, fundacions, altres ens corporatius, consorcis dependents de corporacions 
locals i universitats públiques:

a) Original i còpia o còpia compulsada de la documentació que acredita la cons-
titució de l’entitat o societat i el seu corresponent registre.

b) Original i còpia o còpia compulsada del nomenament, de la delegació de 
facultats efectuada o dels poders del representant de la societat o entitat.

c) NIF del sol·licitant.
17.4 Documentació addicional per a corporacions locals, altres ens dependents 

de corporacions locals, consorcis dependents de corporacions locals i universitats 
públiques:

a) Acord de l’òrgan de govern de l’entitat pel qual s’acorda sol·licitar l’ajut.
b) NIF del sol·licitant.
17.5 En el supòsit que la documentació esmentada ja s’hagués aportat 

en convocatòries anteriors de l’ICAEN, no caldrà la presentació en aquesta 
convocatòria sempre que el sol·licitant presenti una declaració en la qual s’hi 
especifiquin aquests documents, la data en la qual es va presentar, el número 
d’expedient al qual es va adjuntar tota la documentació a l’ICAEN, i s’hi faci 
constar que continuen essent vigents. Aquesta informació haurà de ser facili-
tada pel sol·licitant a l’ICAEN per tal d’eximir-se de l’obligació de presentar la 
documentació que especifiqui expressament. Altrament, l’esmentada declaració 
no es tindrà en consideració.

17.6 La directora de l’ICAEN podrà prorrogar excepcionalment, d’ofici o a 
instància del beneficiari de la subvenció, el termini de justificació de la despesa si 
concorren circumstàncies que així ho aconsellin i sense que suposi la pròrroga en 
l’execució de les activitats i/o inversions.

17.7 Excepcionalment, la directora de l’ICAEN, mitjançant resolució, podrà 
atorgar una pròrroga del termini per a l’acabament de l’objecte de la subvenció, 
prèvia sol·licitud motivada, i només en aquells casos en què es justifiqui la im-
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possibilitat d’acabament, dins del termini establert a l’Ordre, de l’execució de les 
activitats subvencionades.

17.8 Quan l’import de la despesa subvencionada superi les quanties expressades 
a l’article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el 
beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, 
amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la prestació del servei o 
el lliurament del bé, excepte que per les especials característiques de les despeses 
subvencionables no hi hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que el sub-
ministrin o el prestin, o a excepció que la despesa s’hagués realitzat amb anterioritat 
a la sol·licitud de la subvenció.

L’elecció de les ofertes presentades, que s’haurà d’aportar en la justificació, es 
realitzarà conforme els criteris d’eficiència i economia, i s’haurà de justificar ex-
pressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica 
més avantatjosa.

17.9 Certificació de l’entitat subvencionada que acrediti, si s’escau, el compliment 
de la Llei de contractes de les administracions públiques pel que fa als procediments 
seguits per a l’adjudicació de les actuacions subvencionades, d’acord amb l’article 
31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la Llei 30/2007, 
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, quan s’escaigui.

Article 18
Seguiment i control

18.1 L’Institut Català d’Energia podrà 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.

18.2 Els beneficiaris dels ajuts resten obligats a facilitar a les persones que 
realitzin les tasques de control tota la informació que els sigui requerida en relació 
a la subvenció atorgada, així com l’accés a les instal·lacions on es realitzen les ac-
cions, i tota la informació que els sigui requerida per la Intervenció General de la 
Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents.

18.3 En les visites de control es farà un informe, que signaran les persones 
que realitzen les tasques de control i els responsables de l’entitat, sense que el fet 
que aquest últims el signin impliqui llur conformitat amb el seu contingut. Els res-
ponsables dels centres podran afegir a l’informe esmentat aquelles observacions o 
al·legacions que considerin d’interès.

18.4 Els beneficiaris estaran sotmesos als controls financers que correspon-
guin, d’acord amb el que estableixen els articles 45 i 46 de la Llei 38/2003, de 17 
novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), sobre tramitació, 
justificació i control de subvencions.

18.5 Les funcions de control es faran d’ofici o a instància de la persona inte-
ressada, d’acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Article 19
Forma de pagament

El pagament de la subvenció es farà efectiu en un únic lliurament un cop justificada 
l’execució de l’actuació subvencionada i realitzades les actuacions de seguiment 
necessàries en els termes que estableixen els articles 16 i 17 d’aquesta Ordre.

Article 20
Incompliment, causes de revocació i procediment

20.1 El/la beneficiari/ària de la subvenció és responsable de la correcta execució 
de l’activitat subvencionada i de l’assoliment dels resultats que hagi declarat.

20.2 Les causes que es detallen a continuació són causes de revocació i es 
procedirà a la revocació total o parcial de la subvenció i, si s’escau, al reintegrament 
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de les quantitats percebudes indegudament, amb l’interès de demora, des del mo-
ment del pagament de la subvenció i fins a la data en què s’acordi la procedència 
del reintegrament, 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 (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002), i l’article 37 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 
20.11.2003). Són causes de revocació:

a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides o ocultant aquelles 
que ho 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) Incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient, en els 
termes que estableixen l’article 30 de la Llei 38/2003, de 17 novembre, general de 
subvencions, i aquesta Ordre.

d) Incompliment per part dels beneficiaris de l’obligació d’adoptar mesures de 
difusió per tal de donar la publicitat adequada al caràcter públic del finançament 
del programa.

e) Incompliment del que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, 
de 7 de gener, de política lingüística.

f) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a qualsevol de les actuacions de 
comprovació i control esmentades a l’article 18.2, així com l’incompliment de les 
obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan d’això es 
derivi la impossibilitat de verificar la utilització dels fons percebuts, el compliment de 
l’objectiu, la realitat i regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència 
de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents 
de qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals.

g) Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració als beneficiaris, 
així com dels compromisos per aquests assumits, amb motiu de la concessió de la 
subvenció, sempre que afectin la manera en què s’han d’aconseguir els objectius, 
realitzar l’activitat, executar el projecte o adoptar el comportament que fonamenta 
la concessió de la subvenció, o s’hi refereixin.

h) Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració als benefici-
aris, així com dels compromisos que hagin assumit amb motiu de la concessió de la 
subvenció, diferents dels anteriors, quan d’això es derivi la impossibilitat de verificar 
l’ús donat als fons percebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat i regularitat de 
les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos 
o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administracions o ens 
públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

i) L’adopció, en virtut del que estableixen els articles 87 al 89 del Tractat de la 
Unió Europea, d’una decisió de la qual es derivi una necessitat de reintegrament.

j) En els altres supòsits que prevegi la normativa reguladora de la subvenció.
k) Per l’excés obtingut sobre el cost de l’activitat desenvolupada quan l’import 

de la subvenció sigui d’una quantitat que, aïlladament o en concurrència amb sub-
vencions d’altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, superi 
el cost que ha de desenvolupar el beneficiari.

m) L’incompliment, en el cas d’empreses amb una plantilla igual o superior a 
vint-i-cinc persones i amb l’acord amb els agents socials, d’indicar els mitjans que 
utilitzen per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó 
de sexe, i intervenir-hi en llurs centres de treball.

20.3 Si, com a conseqüència de qualsevol de les actuacions de comprovació i 
control que estableix l’article 18 es constata que s’ha produït alguna de les causes 
de revocació esmentades en el paràgraf anterior, s’iniciarà la tramitació del pro-
cediment 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.
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20.4 La iniciació del procediment de revocació es notificarà al beneficiari de la 
subvenció, per tal que en el termini de deu dies formuli les al·legacions que consideri 
necessàries o proposi els mitjans de prova que consideri oportuns.

20.5 Posteriorment, i immediatament abans que es redacti la proposta de 
resolució, s’atorgarà a l’interessat el tràmit d’audiència corresponent per tal que en 
el termini de deu dies pugui presentar les al·legacions i els documents i les justifi-
cacions que consideri oportuns.

20.6 Transcorregut el termini esmentat, la directora de l’Institut Català d’Energia 
emetrà la resolució corresponent i reclamarà el reintegrament total o parcial de les 
quantitats percebudes indegudament i l’exigència dels interessos que corresponguin, 
d’acord amb la normativa d’aplicació.

20.7 D’acord amb l’article 104 del Text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en la redacció 
donada per la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures financeres, la resolució 
que dicti la directora de l’ICAEN exhaureix la via administrativa i es podrà impugnar 
davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu en el termini de dos mesos a 
comptar a partir de l’endemà de la seva notificació, sens perjudici d’altres recursos 
que puguin correspondre segons la legislació aplicable.

20.8 Els beneficiaris també poden renunciar de forma expressa, totalment o 
parcialment, a les subvencions atorgades. Rebuda la notificació de renúncia per part 
del beneficiari, la directora de l’Institut Català d’Energia dictarà la corresponent 
resolució de revocació.

En el supòsit que un cop resolta la convocatòria s’hagi esgotat l’import màxim 
destinat per aquest exercici a les accions regulades en aquesta Ordre, a mesura 
que es produeixen renúncies o revocacions de les subvencions, es podran assignar, 
mitjançant resolució de la directora de l’ICAEN, nous atorgaments als projectes 
que no van arribar a obtenir subvenció i que, atesos els requisits continguts en 
aquesta Ordre, mantenien una posició immediatament posterior a la dels projectes 
subvencionats segons l’ordre de preferència establert, sempre que aquests projectes 
es puguin realitzar en els terminis que s’estableixen.

20.9 L’incompliment de les obligacions imposades al/a la beneficiari/ària queda 
sotmès al règim d’infraccions i sancions que regula la secció 5 del capítol 9 del Text 
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre.

Article 21
Publicitat de les subvencions

L’Institut Català d’Energia donarà publicitat als ajuts atorgats mitjançant la seva 
exposició al web de l’ICAEN.

Quan es tracti d’ajuts superiors a 3.000,00 euros, s’hauran de publicar, a més, al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que disposa l’article 18 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, tot indicant l’entitat 
beneficiària, la quantitat concedida, les finalitats de l’ajut i el crèdit pressupostari 
al qual s’han imputat.

Article 22
Invalidesa de la concessió

Les causes de nul·litat i anul·labilitat són les establertes a l’article 36 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), 
i es procedirà d’acord amb el que estableix aquest article.

Article 23
Infraccions i sancions

A aquestes subvencions els serà aplicable el règim d’infraccions i sancions esta-
blert pels capítols I i II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), així com els articles 101 i següents 
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del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei de finances públiques de Catalunya, en tot el que no s’hi oposi.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

—1 En tot el que no estigui previst en les bases reguladores aprovades per aquesta 
Ordre es procedirà d’acord amb el que estableixen el capítol IX del Text refós de 
la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de sub-
vencions, en tot el que tingui la consideració de bàsic.

—2 L’atorgament de les subvencions recollides en aquesta Ordre restaran subjectes 
a les condicions establertes en el 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 als 
ajuts de minimis (DOUE L 379, de 28.12.2006, pàg. 5).

Segons aquest Reglament, l’ajuda total de minimis atorgada a una empresa 
determinada no serà superior a 200.000 euros durant qualsevol període de tres 
exercicis fiscals consecutius. En el cas d’empreses que operin en el sector transport 
per carretera, l’ajuda total de minimis no serà superior a 100.000 euros durant 
qualsevol període de tres exercicis fiscals consecutius. Aquestes quantitats estan 
expressades en termes bruts, és a dir, abans de qualsevol deducció en concepte 
de fiscalitat.

En cap cas aquests ajuts 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.

El règim de minimis no permet a l’atorgament de subvencions a empreses en 
crisis, segons la definició que d’aquestes se’n fa a les Directrius comunitàries 
sobre ajuts estatals de salvament i de reestructuració d’empreses en crisis (2004/C 
244/02), les que operin en els sectors de la pesca i l’aqüicultura, les que operin en 
la producció primària dels productes agrícoles que figuren a la llista de l’annex 
I del Tractat constitutiu de la Comunitat Europea i les empreses actives en el 
sector del carbó.

Definicions d’acord amb la normativa comunitària:

Empresa:
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.

PIME:
S’entendrà per “petites i mitjanes empreses” (PIME) aquelles que ocupen menys 

de 250 persones i amb un volum de negocis anual que no supera els 50 milions 
d’euros o amb un balanç general anual que no superi els 43 milions d’euros. A fi de 
fer el càlcul dels efectius i límits financers anteriorment esmentats caldrà tenir en 
compte els tipus d’empreses i resta de definicions necessàries per a la determinació 
de les dades de l’empresa que es recullen a l’annex I del Reglament (CE) número 
800/2008 de la Comissió, de 6 d’agost de 2008, reglament general d’exempció per 
categories.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queda derogada l’Ordre ECF/389/2008, de 2 de juliol, per la qual s’aproven les 
bases reguladores per a la concessió de les subvencions en règim de concurrència 
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competitiva en l’àmbit de formació i difusió en el marc del pla d’acció de l’estratègia 
d’estalvi i eficiència energètica i del pla d’energies renovables.

DISPOSICIÓ FINAL

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

Barcelona, 29 de juliol de 2009

ANTONI CASTELLS

Conseller d’Economia i Finances

ANNEX 1

Especiicacions addicionals requerides per a les diverses actuacions subvencio-
nades

Les actuacions subvencionades relacionades a continuació hauran de complir 
les especificacions tècniques següents:

Per a les actuacions següents: a) Organització de cursos de formació energètica 
per als tècnics municipals que possibilitin la millora de l’eficiència energètica de 
les instal·lacions municipals, b) Organització de cursos de formació sobre la nova 
normativa energètica edificatòria i c) Organització de cursos de formació sobre 
certificació energètica d’edificis i d) Organització de cursos de formació de for-
madors en certificació energètica d’edificis.

Els cursos hauran de tenir un nombre mínim de 6 alumnes amb assistència 
comprovable a més del 80% de les hores lectives.

Per a l’actuació e) Organització i realització de cursos de formació de gestors 
de mobilitat:

Els cursos hauran de ser de formació presencial en un 80%. Es requereix en tots 
els cursos un mínim de 10 alumnes presencials amb assistència comprovable a més 
del 80% de les hores lectives.

Per a ser subvencionables, els cursos de formació de gestors de mobilitat muni-
cipal es fonamentaran en la Guia Bàsica per a l’Elaboració de Plans de Mobilitat 
Urbana editat pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques, així com 
també es tindrà en compte el contingut de les publicacions de l’IDAE “Guía para 
la implantación de sistemas de bicicleta pública en España” i “Guía pràctica para 
la elaboración de planes de movilidad urbana sostenible”.

Per a ser subvencionables, els cursos de formació de gestors de mobilitat d’em-
preses i zones d’activitat, es fonamentaran en el contingut de la “Guía para la 
elaboración e implantación de planes de transporte en el trabajo” de l’IDAE i en 
l’eina informàtica desenvolupada per l’Autoritat del Transport Metropolità, ATM, 
per a la redacció dels plans de desplaçament d’empresa.

La temàtica a introduir inclourà de forma imprescindible els següents aspectes 
relacionats amb l’energia i el transport, que hauran de constituir com a mínim un 
10% del temari:

I) Les dades energètiques del sector transport a Catalunya.
II) El sector transport dins el Pla de l’Energia.
III) L’energia dins les Directrius Nacionals de Mobilitat.
IV) L’ús racional del vehicle privat: conducció eficient, cotxe compartit.
V) Transport de mercaderies i consum energètic; el consum de carburant no és 

una variable fixa.
VI) Vehicles eficients, normativa Euro i propulsions alternatives.
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VII) Eines i dades de càlcul per avaluar els consums i estalvis energètics de les 
propostes introduïdes en un pla de mobilitat.

Es poden presentar guions alternatius al proposat, que seran valorats i puntuats, 
amb temàtica similar, que incloguin coneixements en diversificació energètica del 
transport, ús racional i eficient del vehicle privat, sistema de mobilitat flexible, 
sistemes de vehicle compartit i procediment de valoració i càlcul dels consums 
energètics derivats de la gestió de la mobilitat que s’implanti.

Tots els materials necessaris per al curs aniran a càrrec de l’entitat formadora i, 
quan es disposi d’aquests, caldrà lliurar-ne dues còpies a l’ICAEN.

En cas d’obtenir l’ajut serà condició indispensable, si el material encara no ha 
estat editat, esmentar en el programa i en tot el material de promoció i publicitat la 
col·laboració de l’ICAEN i l’IDAE segons s’especifica a l’Ordre. Si el material ja 
ha estat editat, caldrà adjuntar-lo a la sol·licitud de l’ajut; si no s’adjunta s’entendrà 
que encara està en disposició de ser modificat.

Per a les actuacions f) Organització i realització de cursos de conducció eficient 
per a conductors de turismes, i g) Organització i realització de cursos de conducció 
eficient per a conductors de camions i autobusos, tindran caràcter obligatori els 
requisits següents:

Qualificació i experiència suficient de l’autoescola o el centre de formació en el 
sector de la realització de cursos de conducció eficient, fet que es demostrarà amb 
el justificant conforme els professors o els instructors han rebut la formació per a 
formadors en conducció eficient.

La presentació de la documentació que es reparteix o es projecta en el curs cor-
responent a la part teòrica s’haurà de lliurar a l’ICAEN en format electrònic.

Els vehicles utilitzats hauran d’estar dotats de cabalímetres.

f) Organització i realització de cursos de conducció eficient per a conductors 
de turismes.

A títol orientatiu, els cursos de conducció eficient per a conductors de vehicles 
tipus turisme han de contenir els temes que s’esmenten, els quals s’impartiran durant 
un mínim de 4 hores seguides amb una part pràctica i una de teòrica:

I) Les dades energètiques del sector transport a Catalunya.
II) L’ús racional del vehicle privat.
III) Vehicles eficients i propulsions alternatives.
IV) Avantatges de la conducció eficient.
V) El cotxe com a màquina de consum. Característiques generals del vehicle, 

carburants, eficiència del motor, resistència a l’avanç.
VI) Manteniment preventiu, càrrega del vehicle, aire condicionat.
VII) Conceptes associats i les principals regles de la conducció eficient.
VIII) Aspectes pràctics de la conducció eficient.

En tot cas, els cursos hauran de seguir el material editat per l’IDAE i modificat 
per l’ICAEN “Conducció eficient. Aprenguem a conduir racionalment”.

A l’inici del curs es repartirà un full d’assistència on caldrà indicar:
El nom de l’autoescola, el telèfon de contacte i la data.
El lloc on s’ha realitzat el curs.
L’adreça de l’autoescola.
El nom i cognoms del professor i la seva signatura.
Una taula on consti: nom i cognoms dels alumnes, núm. del permís de conduir, 

DNI, telèfon de contacte i signatura.
Que aquest curs és subvencionat íntegrament per l’ICAEN i l’IDAE en el marc del 

Pla de l’Energia a Catalunya 2006-2015 de la Generalitat de Catalunya i l’Estratègia 
d’Estalvi i Eficiència Energètica del Govern espanyol.
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Els cursos seran teoricopràctics de 4 hores de durada sempre de forma contínua 
i en una única sessió, ja sigui de matí o tarda, on un curs es correspon sempre a un 
participant i una sessió constarà de tres conductors/cursos per a cada monitor.

Una sessió de cursos, ja sigui de matí o tarda, estarà formada, de forma priori-
tària, en cas de formar col·lectius i/o treballadors d’empreses, per un mínim de 6 
alumnes i comptarà amb la presència mínima de 2 professionals de l’ensenyança 
de la conducció qualificats per impartir la conducció eficient. El ritme de formació 
s’estableix com a màxim de 6 alumnes i, de forma excepcional, fins a 8 alumnes 
el dia per a cada monitor.

L’estructura del curs serà la següent:
Per cada vehicle a disposició del curs caldrà un monitor que podrà formar diàri-

ament 6 conductors. S’entendrà que tres d’ells seran en horari de matí i 3 en horari 
de tarda.

La part teòrica es podrà fer conjuntament amb grups màxims de 18 alumnes; en 
aquest cas, però, caldran 6 monitors i 6 vehicles. La part pràctica i la teòrica sempre 
es realitzaran consecutivament i en l’ordre que s’indica tot seguit:

El curs s’iniciarà amb una presentació de 10 minuts amb els seus objectius i s’es-
mentarà que és una iniciativa subvencionada íntegrament per l’ICAEN i l’IDAE.

Seguidament es farà la primera volta pràctica on cada conductor circularà per 
un circuit prèviament dissenyat amb 6 km urbans mínim de mitjana. El monitor 
prendrà nota dels consums mitjans, la velocitat mitjana, el temps del recorregut i 
allò que considera no ha estat correcte per cada alumne.

Un cop tots els conductors hauran fet la primera part pràctica s’entrarà a la classe a 
fer la part teòrica, on es prendrà de base el manual “Conducció eficient. Aprenguem 
a conduir racionalment”. La classe es farà amb el suport de diapositives en format 
digital que s’hauran de lliurar a l’ICAEN al presentar la sol·licitud.

Es tornarà a fer el mateix circuit urbà per a cada conductor aplicant-se aquest 
cop els conceptes introduïts a la part teòrica. El professor anotarà el consum mitjà, 
la velocitat mitjana, el temps del trajecte i els errors produïts en la conducció per 
cada alumne.

S’entrarà de nou a l’aula i es compararan tots els resultats, d’abans i de després, i 
per a cada alumne, així com per a la totalitat i es comentaran aquells aspectes que 
hagin estat més rellevants.

De tota la informació extreta del curs se’n farà un taula en format digital amb les 
mitjanes de cada alumne tant de la primera com de la segona volta i una mitjana de 
tot el curs. Aquesta informació caldrà adjuntar-la en els informes a lliurar a l’ICA-
EN. Els centres que han sol·licitat més de 100 cursos, a més, hauran de presentar 
un informe, en format PDF, de les estadístiques mensuals dels resultats obtinguts 
(consums, velocitats, etc. de la primera i segona volta). Sense la presentació d’aquesta 
informació no es farà efectiu l’ajut tot i estar aquest atorgat.

En el cas d’adreçar els cursos a ciutadans no caldrà el mínim de dos professors 
per sessió i s’admetrà un únic professor, que en aquest cas podrà formar un màxim 
de 3 conductors per sessió. Tot i que les sessions teòriques es podran fer amb grups 
superiors d’alumnes, a la part pràctica sempre hi haurà un monitor per cada tres 
alumnes.

Els cursos es repartiran per tot el territori català; aquest fet farà que la puntuació 
que s’atorgui als sol·licitants tingui en compte la seva representació territorial en el 
lloc on vulgui impartir els cursos.

Pel que fa a la impartició de cursos a col·lectius o empreses, es prioritzarà a l’au-
toescola que pugui garantir la impartició dels cursos a qualsevol lloc de Catalunya 
i en grups mínims de 6 persones i màxims de 12. Per això, caldrà una organització 
interna de l’autoescola que pugui garantir-ho i gestionar-ho.

Pel que fa als vehicles, caldrà que tots ells disposin de comptador de consum 
instantani i mitjà.
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El nombre màxim de cursos que es poden sol·licitar, per centre, és de 750 cur-
sos.

Per cada 3 alumnes que realitzin el curs conjuntament caldrà disposar d’un 
vehicle i un monitor.

g) Organització i realització de cursos de conducció eficient per a conductors 
de camions i autobusos.

A títol orientatiu, els cursos de conducció eficient per a conductors professionals 
de camions i autobusos/autocars han de contenir els temes que s’esmenten, els quals 
s’impartiran durant un mínim de 8 hores, que es podran fer en dos dies consecutius 
tot alternant la part pràctica i la teòrica:

I) Consum d’energia en el transport per carretera.
II) Els vehicles industrials, mesurament dels consums de carburants en vehicles 

industrials.
III) La conducció eficient: conceptes de potència i par motor, el motor com a 

consumidor energètic, forces de resistència, consum energètic en el vehicle i con-
sums derivats dels efectes externs.

IV) Inèrcia dels vehicles en moviments, càrrega del vehicle.
V) L’actitud del conductor.
VI) Control i conducció del vehicle. Pneumàtics, motor, sistemes de reducció 

del consum, selecció de marxes, detenció del vehicle.
VII) Selecció de marxes, frenades i desacceleracions.
VIII) Resposta davant situacions de tràfic.

En tot cas, els cursos hauran de seguir el material editat per l’IDAE “Manual de 
conducción eficiente para conductores industriales”. Aquest material es demanarà 
directament a l’IDAE per part de l’autoescola o el centre de formació.

En cas que l’ICAEN editi una versió més actualitzada s’haurà d’utilitzar el ma-
terial de l’ICAEN.

A l’inici del curs es repartirà un full d’assistència on caldrà indicar:
El nom de l’autoescola o el centre de formació, el telèfon de contacte i la data.
El lloc on s’ha realitzat el curs.
L’adreça de l’autoescola o el centre de formació.
El nom i cognoms del professor i la seva signatura.
Una taula on consti: nom i cognoms dels alumnes, empresa en la qual treballa, 

núm. del permís de conduir, DNI, telèfon de contacte i signatura.
Que aquest curs és subvencionat íntegrament per l’ICAEN i l’IDAE en el marc del 

Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015 de la Generalitat de Catalunya i l’Estratègia 
d’Estalvi i Eficiència Energètica a Espanya 2004-2012 del Govern espanyol.

La realització de cursos de conducció eficient per a conductors professionals de 
vehicles industrials i autobusos es realitzarà en mòduls d’un o dos dies amb una 
durada total mínima de 8 hores i es valorarà la inclusió de dissabtes, en funció de 
les característiques del col·lectiu que rebrà la formació, i amb la presència d’un 
mínim de 10 alumnes i un màxim de 12 alumnes per mòdul.

La part pràctica dels cursos per a mercaderies es realitzarà amb tràilers altament 
equipats que en cas que l’ICAEN ho consideri oportú hauran d’anar retolats amb 
les indicacions que aquest determini. Si l’empresa a formar vol utilitzar els seus 
vehicles es prioritzarà aquesta opció sempre que els vehicles siguin nous i permetin 
controlar els consums.

Les rutes que realitzaran els vehicles tipus camió en la part pràctica del curs 
suposarà un circuit que inclourà tota la tipologia de vies per les quals circulen ha-
bitualment els professionals que realitzaran el curs i tindrà aproximadament una 
extensió de 180 km.
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Per als conductors d’autocars/autobusos es podran utilitzar els vehicles de l’em-
presa formada i el circuit serà l’habitual que aquesta realitza. En tot cas, els vehicles 
hauran de permetre mesurar els consums instantanis i mitjans.

L’empresa formadora serà responsable de l’organització de tota la logística 
per a la realització dels cursos així com de les despeses que es puguin generar: 
obtenció de la sala per a la part teòrica i disponibilitat dels camions i aparcament 
per a aquests.

Atès que s’utilitzarà la via pública, en cas que calgui algun tipus de permís per 
a la realització dels cursos de l’ajuntament on es realitzaran els cursos o bé del 
Servei Català del Trànsit o de la Direcció General de Tràfic, l’empresa formadora 
serà l’única responsable d’identificar tots els permisos necessaris i d’obtenir-los. 
En cas contrari i que s’acabés infringint alguna normativa, l’únic responsable seria 
l’empresa formadora.

Els vehicles propis o cedits de l’empresa formadora hauran de complir que 
siguin, en el cas de vehicles industrials, Euro IV mínim (300 CV, i remolc, amb 
5 eixos en cas de camions i de 12 m de longitud en cas d’autobusos). Cal que tots 
els vehicles estiguin dotats de mesuradors de consum. Per a casos justificats i en 
cas que la formació sigui realitzada per una autoescola o bé s’utilitzin vehicles 
de l’empresa formada, es podran utilitzar vehicles menors però, en tot cas, seran 
Euro IV. Aquests vehicles només seran utilitzats ocasionalment i sempre caldrà 
comunicar-ho a l’ICAEN.

Els professors o instructors hauran de tenir experiència acreditada. Aquesta 
acreditació es farà mitjançant la descripció en la memòria de la seva experiència 
demostrable amb vehicles industrials, especialització en conducció eficient i ex-
periència pedagògica.

Els monitors que imparteixen el curs hauran d’explicar a tots els alumnes, i a l’inici 
de les classes teòriques, que aquest curs és subvencionat per l’Institut Català d’Energia 
(ICAEN) de la Generalitat de Catalunya i l’Instituto para la Diversificación y Ahorro 
de Energía (IDAE) de l’Estat. En aquest sentit, el material de presentació inclourà 
unes primeres transparències lliurades per l’ICAEN que s’hauran de presentar en 
tots els casos i sense excepció als alumnes. En tot cas serà condició necessària fer 
arribar una còpia del material lliurat o projectat utilitzat a l’ICAEN.

Sempre que es faci difusió en els diversos mitjans de comunicació s’esmentarà 
que l’acció compta amb el suport i finançament de l’ICAEN i l’IDAE.

Al final dels cursos l’empresa formadora redactarà un informe final de l’activitat 
formativa realitzada i dels resultats obtinguts per a cada sessió. Aquest informe 
inclourà resultats estadístics d’estalvi de combustible i de variació de les velocitats 
obtingudes per mòdul i per la totalitat, les empreses formades i el nombre de conduc-
tors d’aquestes empreses. Mensualment també es redactaran i facilitaran a l’ICAEN 
informes mitjans amb la mateixa informació però amb periodicitat mensual que 
també s’hauran de lliurar a l’ICAEN per tal de rebre els ajuts. Aquesta informació 
s’haurà de fer arribar a l’ICAEN en format digital, preferentment PDF. També caldrà 
adjuntar els fulls d’assistència i les enquestes de valoració del curs.

L’estructura del curs serà la següent:
Per cada vehicle a disposició del curs caldrà un monitor que podrà formar, en un 

o dos dies consecutius, un màxim de 10 conductors.

La part teòrica es podrà fer conjuntament amb un altre grup amb un màxim 
d’alumnes conjunts de 20. En aquest cas, però, caldran 2 monitors i 2 vehicles. 
La part pràctica i la teòrica sempre es realitzen consecutivament i en l’ordre que 
s’indica tot seguit:

El curs s’iniciarà amb una presentació de 10 minuts amb els seus objectius i s’es-
mentarà que és una iniciativa subvencionada íntegrament per l’ICAEN i l’IDAE.
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Seguidament es farà la primera volta pràctica, on cada conductor circularà per una 
part del circuit prèviament dissenyat, amb uns 180 km de mitjana de recorregut. El 
monitor prendrà nota dels consums mitjans i la velocitat mitjana i allò que considera 
que no ha estat correcte per cada alumne. Aquesta part tindrà una durada de 2,5 
hores mínim, on cada conductor circularà un mínim de 30 minuts.

Un cop tots els conductors hagin fet la primera part pràctica s’entrarà a la classe 
a fer la part teòrica, on es prendrà de base el “Manual de conducción eficiente para 
vehículos industriales”. La classe es farà amb el suport de diapositives en format 
digital, les quals s’hauran de lliurar a l’ICAEN al presentar la sol·licitud. Aquesta 
part tindrà una durada d’unes 2 hores.

Es tornarà a fer el mateix circuit abans dissenyat amb la mateixa part per a 
cada conductor aplicant-se aquest cop els conceptes introduïts a la part teòrica. El 
professor anotarà el consum mitjà i la velocitat mitjana i els errors produïts en la 
conducció per cada alumne.

S’entrarà de nou a l’aula i es compararan tots els resultats, d’abans i de després, 
i per a cada alumne així com per a la totalitat i es comentaran aquells aspectes que 
hagin estat més rellevants.

De tota la informació extreta del curs se’n farà una taula en format digital amb 
les mitjanes de cada alumne tant de la primera com de la segona volta i una mitjana 
de tot el curs. A més, cada centre haurà de presentar un informe, en format digital, 
preferentment PDF, de les estadístiques mensuals dels resultats obtinguts (consums, 
velocitats, etc., de la primera i segona volta).

j) Organització de congressos, simposis, jornades, seminaris i exposicions 
itinerants o temporals i tallers educatius en matèria d’estalvi energètic, energies 
renovables i mobilitat energèticament eficient.

La durada màxima dels actes d’un sol dia o edició haurà de ser de 10 hores.
En el cas dels tallers educatius hauran de ser interactius i/o impartits per monitors 

especialitzats que transmetran conceptes lligats a l’estalvi i l’eficiència energètica, a 
la mobilitat energèticament eficient o a les energies renovables, i han de comportar 
que els nens i joves produeixin algun element que els permeti recordar l’acció que 
han dut a terme.

Els tallers han de tenir una durada mínima de 5 hores i hauran de ser realitzats 
per un mínim d’un monitor per cada 8 nens o joves que segueixin el taller.

k) Elaboració de materials i productes audiovisuals, plataformes o eines inte-
ractives, edició de publicacions i materials, realització de projectes educatius, així 
com també expressions i actuacions culturals i artístiques.

l) Servei d’assessorament energètic a col·lectius.

Amb cada servei individual caldrà emplenar la fitxa de seguiment amb les 
dades d’identificació dels usuaris del servei, el seu consum energètic, el problema 
plantejat i la solució proporcionada i l’estalvi potencial derivat. Així mateix, si per 
la magnitud de la consulta rebuda es preveu que per satisfer la necessitat d’asses-
sorament cal contractar un diagnòstic energètic, l’assessor assistirà l’interessat en 
dita contractació així com en la preparació de la sol·licitud d’ajut públic a l’Institut 
Català d’Energia o altres organismes que puguin donar ajuts en concepte d’estalvi 
i eficiència energètica.

Cada 3 mesos a partir de la resolució d’atorgament de l’ajut, es lliurarà un infor-
me d’evolució del servei i el registre de serveis prestats en el trimestre en una base 
de dades informatitzada, i s’hi annexarà la documentació (correus electrònics, 
resums, etc.) que s’ha desenvolupat en el seu transcurs. L’informe final es lliurarà 
acompanyant la justificació econòmica dels serveis prestats a la fi del termini de 
justificació.
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ANNEX 2

Documentació i contingut mínim a presentar amb la sol·licitud

La memòria tècnica de la proposta haurà d’incloure la informació suficient per 
tal que es pugui valorar adequadament seguint els criteris de valoració establerts 
en l’annex 3.

En el cas dels cursos, la memòria tècnica de la proposta haurà d’incloure una 
breu descripció dels objectius que es pretenen aconseguir amb l’organització del 
curs per al qual se sol·licita la subvenció i caldrà incorporar un guió orientatiu del 
curs que es vol portar a terme.

Per tal de verificar el guió dels cursos, en el moment de demanar la subvenció 
caldrà presentar el material escrit (apunts i altra documentació) i de projecció que 
s’utilitzarà en el curs, en format PDF, amb la part teòrica que serà impartida als 
alumnes.

Serà també necessari adjuntar un pressupost de l’actuació, amb els costos di-
ferenciats segons partides subvencionables. En el cas de recursos humans, caldrà 
indicar el nombre d’hores de dedicació i el preu per hora i si es tracta de recursos 
externs o interns.

Caldrà declarar en la memòria i acreditar la disponibilitat dels materials necessaris 
per poder dur a terme els cursos i la disposició a incorporar el logotip de l’ICAEN i 
de l’IDAE, segons les especificacions d’aquesta Ordre, si s’escau, tant als manuals 
com al material audiovisual que s’hagi de realitzar nou.

La documentació específica per a cada apartat serà la següent:

Actuacions c) i d): Organització de cursos de formació sobre certificació ener-
gètica d’edificis i Organització de cursos de formació de formadors en certificació 
energètica d’edificis: addicionalment caldrà indicar de forma detallada a la memòria 
tècnica el nombre d’hores lectives dedicades a l’ús pràctic de cadascun dels progra-
mes i procediments oficials de qualificació energètica d’edificis.

d) Organització de cursos de formació de formadors en certificació energètica 
d’edificis: caldrà destacar també a la memòria tècnica la formació i l’experiència 
laboral dels professors que impartiran el curs, sobretot en relació amb l’ús pràctic 
dels programes oficials de qualificació energètica o de compliment del CTE.

e) Organització de cursos de formació de gestors de mobilitat: caldrà indicar a 
la memòria tècnica el guió detallat del curs.

f) Organització de cursos de conducció eficient per a conductors de turismes: 
per tal de verificar el guió de l’ensenyament seguit, caldrà declarar a la memòria 
tècnica que s’utilitzarà el manual indicat per l’ICAEN.

També caldrà adjuntar a la sol·licitud els documents següents: justificants conforme 
els professors o els instructors han rebut la formació per a formadors en conducció 
eficient, la documentació que es repartirà o es projectarà en el curs corresponent a 
la part teòrica, la qual s’haurà de lliurar a l’ICAEN en format electrònic, i la fitxa 
tècnica dels cabalímetres incorporats als vehicles de formació.

g) Organització de cursos de conducció eficient per a conductors de camions i 
autobusos: en la sol·licitud caldrà adjuntar fotocòpia de la fitxa tècnica dels vehicles 
que seran utilitzats.

Per tal de verificar el guió del curs, caldrà declarar a la memòria tècnica que 
s’utilitzarà el manual indicat per l’ICAEN o la versió més actualitzada.

Còpia del certificat, si se’n disposa, conforme s’ha participat en el curs per a 
formadors i instructors en conducció eficient desenvolupat per l’ICAEN en col-
laboració amb APROTRANS o altre equivalent.
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També caldrà adjuntar a la sol·licitud els documents següents: la documentació 
que es repartirà o es projectarà en el curs corresponent a la part teòrica, la qual 
s’haurà de lliurar a l’ICAEN en format electrònic, i la fitxa tècnica dels vehicles i 
cabalímetres incorporats als vehicles de formació.

Actuacions h), i) i j): la memòria tècnica de la proposta a través de la qual es farà 
la valoració i l’adjudicació de les subvencions cal que descrigui detalladament, com 
a mínim, els aspectes següents:

I) Nom de l’acció.
II) Objecte de l’acció.
III) Descripció de l’acció.
IV) Àmbit en el qual s’emmarca.
V) Públic objectiu.
VI) Entitats participants.
VII) Càlcul raonat de l’audiència esperada.
VIII) Pla de comunicació de l’acció incloent la descripció de l’acció global on 

s’hi emmarca, si s’escau.
IX) Material gràfic de suport.
X) Mecanismes d’avaluació dels resultats.
XI) Planificació temporal de l’acció.
XII) Annexos:
XII.I) Currículum dels professors.
XII.II) Equipament utilitzat.
XII.III) Experiència del beneficiari o de l’entitat que executi l’acció.
XII.IV) Relació del beneficiari amb l’àmbit de l’acció.

k) Elaboració de materials i productes audiovisuals, plataformes o eines inte-
ractives, edició de publicacions i materials, realització de projectes educatius, així 
com també expressions i actuacions culturals i artístiques: la memòria tècnica de 
la proposta a través de la qual es farà la valoració i l’adjudicació de les subvencions 
cal que descrigui detalladament, com a mínim, els aspectes següents:

I) Nom del material.
II) Objecte del material.
III) Descripció del material.
IV) Àmbit en el qual s’emmarca.
V) Públic objectiu.
VI) Entitats participants.
VII) Pla de comunicació o distribució.
VIII) Planificació temporal del material.
IX) Annexos:
IX.I) Experiència del beneficiari o de l’entitat que executi el material.
IX.II) Relació del beneficiari amb l’àmbit de l’acció.

l) Servei d’assessorament energètic a col·lectius:
L’acreditació de l’experiència dels assessors i, en general, de les persones que 

intervindran en el servei es farà mitjançant la presentació del seu currículum deta-
llat, fent especial esment dels treballs similars realitzats anteriorment i indicant les 
persones i les seves dades de contacte que puguin oferir referències al respecte.

La memòria tècnica de la proposta haurà d’incloure al menys el següent:

Planificació de la implantació del servei:
Nombre de persones implicades, nivell professional i experiència.
Recursos materials destinats, infraestructura i eines disponibles.
Càlcul de la previsió del cost del servei.

Projecte o metodologia:
Tràmits per a la petició del servei.
Mostra de les fitxes de control del servei generat.
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Eines implicades per generar els informes de control.
Actuacions i material de difusió i informació als destinataris.

Identificació dels punts claus sobre els quals s’assessora:
Guió de la rebuda de la primera trucada.
Guió de la rebuda d’entrevistes.
Guió de la visita.
Documentació base sobre la que s’establiran els criteris de recomanacions.
Material que es lliurarà en el curs de l’entrevista o la visita.

ANNEX 3

Criteris de valoració per a la concessió de subvencions

La concessió de les subvencions es realitzarà segons la puntuació obtinguda per 
l’actuació segons els criteris de valoració que es detallen a continuació. La suma 
màxima de punts és de 100.

Caldrà obtenir un mínim de 50 punts per tal que la sol·licitud es consideri apta. 
En el cas de que la dotació pressupostària no fos suficient per cobrir el 100% de la 
despesa subvencionable de les sol·licituds amb puntuació igual o superior a 50, la 
concessió de l’import de la subvenció es farà en funció de l’ordre de la puntuació 
obtinguda i fins a l’esgotament del pressupost.

Qualsevol desviació entre els compromisos o previsions determinants de la va-
loració i la realitat final de l’acció podrà ser causa, si així es considera per part de 
l’ICAEN, de revocació parcial o total de la subvenció atorgada.

a) Organització de cursos de formació energètica per als tècnics municipals que 
possibilitin la millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions municipals.

1)  Guió del curs: fins a 20 punts.
2) Nombre màxim d’alumnes, tenint en compte que el màxim que es considerarà 

adequat és de 25: fins a 10 punts per a 6 alumnes, 0 punts per a 25 o més alumnes 
i interpolació de la puntuació en la resta.

3) Nombre de municipis que assistiran al curs: fins a 5 punts.
4) Experiència de la institució en l’organització de cursos de formació: fins a 

10 punts.
5) Currículum dels professors:
5.1) Acreditació de formació en l’àmbit específic de l’actuació: fins a 15 punts.
5.2) Nivell d’experiència acreditada en el terreny de la certificació energètica 

d’edificis: fins a 10 punts.
6) Proposta econòmica: fins a 15 punts la que tingui un cost global inferior i 0 

la que el tingui més alt i interpolació de la puntuació en la resta.
7) Equipament adequat: nombre d’ordinadors disponibles, sistemes de projecció, 

instal·lacions, localització, etc.: fins a 5 punts.
8) Incorporació de l’acció en una estratègia global de formació: fins a 10 

punts.

b) Organització de cursos de formació sobre la nova normativa energètica 
edificatòria.

1) Guió del curs: fins a 20 punts.
2) Nombre màxim d’alumnes, tenint en compte que el màxim que es considerarà 

adequat és de 25: fins a 10 punts per a 6 alumnes, 0 punts per a 25 o més alumnes 
i interpolació de la puntuació en la resta.

3) Experiència de la institució en l’organització de cursos de formació en l’àmbit 
de l’energia en l’edificació: fins a 10 punts.

4) Currículum dels professors:
4.1) Acreditació de formació en l’àmbit específic de l’actuació: fins a 15 punts.
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4.2) Nivell d’experiència acreditada en el terreny de la certificació energètica 
d’edificis: fins a 10 punts.

5) Proposta econòmica:
5.1) Preu que ha de pagar l’alumne inferior o igual a 15 euros per hora lectiva 

(IVA inclòs): fins a 15 punts.
5.2) Sistema que faciliti la inscripció d’assistents amb pocs recursos econò-

mics, entès, per exemple, com a descomptes sobre el preu del curs que ha de pagar 
l’alumne: fins a 5 punts.

6) Equipament adequat: nombre d’ordinadors disponibles, sistemes de projecció, 
instal·lacions, localització, etc.: fins a 5 punts.

7) Incorporació de l’acció en una estratègia global de formació: fins a 10 
punts.

c) Organització de cursos de formació sobre certificació energètica d’edificis.
1) Guió del curs: fins a 20 punts.
2) Nombre màxim d’alumnes, tenint en compte que el màxim que es considerarà 

adequat és de 25: fins a 10 punts per a 6 alumnes, 0 punts per a 25 o més alumnes 
i interpolació de la puntuació en la resta.

3) Experiència de la institució en l’organització de cursos de formació en l’àmbit 
de l’energia en l’edificació: fins a 10 punts.

4) Currículum dels professors:
4.1) Acreditació de formació específica en l’àmbit de la certificació energètica 

d’edificis: fins a 15 punts.
4.2) Nivell d’experiència acreditada en certificació energètica d’edificis: fins a 

10 punts.
5) Proposta econòmica:
5.1) Preu que ha de pagar l’alumne inferior o igual a 15 euros per hora lectiva 

(IVA inclòs): fins a 15 punts.
5.2) Sistema que faciliti la inscripció d’assistents amb pocs recursos econò-

mics, entès, per exemple, com a descomptes sobre el preu del curs que ha de pagar 
l’alumne: fins a 5 punts.

6) Equipament adequat: nombre d’ordinadors disponibles, sistemes de projecció, 
instal·lacions, localització, etc.: fins a 5 punts.

7) Incorporació de l’acció en una estratègia global de formació: fins a 10 
punts.

d) Organització de cursos de formació de formadors en certificació energètica 
d’edificis.

1) Guió del curs: fins a 10 punts.
2) Nombre màxim d’alumnes, tenint en compte que el màxim que es considerarà 

adequat és de 25: fins a 10 punts per a 6 alumnes, 0 punts per a 25 o més alumnes 
i interpolació de la puntuació en la resta.

3) Experiència de la institució en l’organització de cursos de formació en l’àmbit 
de l’energia en l’edificació: fins a 10 punts.

4) Currículum dels professors:
4.1) Acreditació de formació específica en l’àmbit de la certificació energètica 

d’edificis: fins a 20 punts.
4.2) Nivell d’experiència acreditada en la certificació energètica d’edificis: fins 

a 25 punts.
5) Proposta econòmica:
5.1) Preu que ha de pagar l’alumne inferior o igual a 20 euros per hora lectiva 

(IVA inclòs): fins a 15 punts.
5.2) Sistema que faciliti la inscripció d’assistents amb pocs recursos econò-

mics, entès, per exemple, com a descomptes sobre el preu del curs que ha de pagar 
l’alumne: fins a 5 punts.

6) Equipament adequat: nombre d’ordinadors disponibles, sistemes de projecció, 
instal·lacions, localització, etc.: fins a 5 punts.
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e) Organització de cursos de formació de gestors de mobilitat.
1) Qualitat del guió del curs, on s’inclogui el detall de compliment de les espe-

cificacions requerides en aquesta Ordre i el número d’hores lectives del curs per 
cada apartat: fins a 40 punts.

2) Qualitat i adequació del material didàctic associat: fins a 20 punts.
3) Experiència en l’organització de cursos de gestió de la mobilitat: fins a 10 

punts.
4) Currículum dels professors:
4.1) Acreditació de formació en l’àmbit d’actuació: fins a 15 punts.
4.2) Nivell d’experiència pràctica acreditada en l’àmbit d’actuació: fins a 15 

punts.

f) Organització i realització de cursos de conducció eficient per a conductors 
de turismes.

1) Presentació d’una planificació per garantir la viabilitat de la realització dels 
cursos demanats en el termini establert a l’Ordre (calendari, horaris, contactes...): 
fins a 60 punts.

2) Capacitat de desplaçar-se a tot el territori català per a la formació de col·lectius: 
fins a 20 punts.

3) Millores proposades sobre la forma d’impartició del curs: fins a 20 punts.

g) Organització i realització de cursos de conducció eficient per a conductors 
de camions i autobusos:

1) Planificació per garantir la viabilitat de la realització dels cursos demanats en 
el termini establert a l’Ordre (calendari, horaris, contactes...): fins a 40 punts.

2) Capacitat de desplaçar-se a tot el territori català per a la formació de col·lectius: 
fins a 20 punts.

3) Millores proposades sobre la forma d’impartició del curs: fins a 20 punts.
4) Estar en disposició del certificat conforme s’ha participat en el curs per a 

formadors i instructors en conducció eficient desenvolupat per l’ICAEN en col-
laboració amb APROTRANS: fins 20 punts.

h) Organització de cursos de formació per a professionals instal·ladors en matèria 
d’energia solar tèrmica i solar fotovoltaica.

1) Memòria justificativa de l’acció: fins a 10 punts.
Es valorarà el contingut dels següents apartats de la memòria:
1.1) Objecte de l’acció.
1.2) Descripció de l’acció.
1.3) Àmbit en el qual s’emmarca.
1.4) Públic objectiu.
1.5) Entitats participants.
1.6) Càlcul raonat de l’audiència esperada.
2) Proposta de material gràfic i tècnic associat: fins a 10 punts.
Es valorarà el material gràfic que es farà servir per dur a terme l’acció. Concre-

tament, es donarà prioritat a l’adequació del material a l’acció específica, la difusió 
del material i la qualitat del disseny i de la impressió.

3) Relació entre l’àmbit de treball de la institució organitzadora i l’àmbit energètic 
que aborda l’acció: fins a 10 punts.

Es valorarà que el beneficiari tingui una activitat relacionada directament amb 
el públic objectiu o bé amb el tema específic sobre el qual se centra l’acció.

4) Currículum dels professors i/o personal especialitzat dedicat a l’acció:
4.1) Acreditació de formació en l’àmbit d’actuació: fins a 10 punts.
4.2) Acreditació d’experiència pràctica en l’àmbit d’actuació: fins a 5 punts.
5) Pla de difusió i comunicació de l’acció en l’entorn territorial: fins a 15 

punts.
Es valorarà que l’acció sigui anunciada amb anticipació a la seva execució, que la 

seva difusió es dissenyi de manera selectiva per incrementar el grau de coneixement, 
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en especial en el col·lectiu al qual s’adreça, i que es doni a conèixer tant l’acció com, 
sobretot, el missatge que vol transmetre i els objectius que persegueix.

6) Incorporació de l’acció en una estratègia global de formació o comunicació: 
fins a 20 punts.

Es valorarà que no es tracti d’una acció aïllada sinó que formi part d’una es-
tratègia d’acció global i que s’hagin donat i/o es donin en el futur altres accions 
complementàries a aquesta.

7) Equipament adequat: ordinadors, sistemes de projecció, instal·lacions, loca-
lització, etc.: fins a 5 punts.

Es valorarà que per realitzar l’acció es faci servir un equipament que s’hagi selecci-
onat específicament per obtenir la major efectivitat de l’acció, que el grau tecnològic 
s’adeqüi al resultat i que prevegi les normes d’higiene i seguretat necessàries.

8) Experiència de la institució en l’organització d’aquesta mena d’activitats: fins 
a 15 punts.

Es valorarà que el beneficiari, directament ell o l’entitat que contracti per a la 
realització de l’acció, hagi organitzat amb èxit accions similars a la proposada en 
el passat.

i) Organització de cursos de formació no reglada en matèria d’estalvi i eficiència 
energètica i/o energies renovables.

1) Memòria justificativa de l’acció: fins a 5 punts.
Es valorarà el contingut dels següents apartats de la memòria:
1.1) Objecte de l’acció.
1.2) Descripció de l’acció.
1.3) Àmbit en el qual s’emmarca.
1.4) Públic objectiu.
1.5) Entitats participants.
1.6) Càlcul raonat de l’audiència esperada.
1.7) Consum energètic de Catalunya sobre el que incideixen o poden incidir els 

alumnes esperats.
2) Guió del curs: fins a 30 punts.
Es valorarà el contingut dels següents apartats del guió:
2.1) Amplitud i profunditat dels temes.
2.2) Coincidència i adequació al Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015.
2.3) Casos pràctics i visites a instal·lacions.
2.4) Quantificació de paràmetres i càlculs.
2.5) Normativa i regulació.
2.6) Eines pràctiques i orientació a la capacitació professional i creació de nous 

llocs de treball (auditories energètiques, comptabilitat energètica, instal·lació i 
manteniment, gestió energètica, etc.).

2.7) Tractament, precisió i extensió de noves fórmules estratègiques: empreses 
de serveis energètics, calefacció i refrigeració de barri, etc.

3) Nombre màxim d’alumnes, tenint en compte que el màxim que es considerarà 
adequat és de 25: fins a 10 punts per a 6 alumnes, 0 punts per a 25 o més alumnes 
i interpolació de la puntuació en la resta.

4) Experiència de la institució en l’organització de cursos de formació: fins a 
5 punts.

Es valorarà que el beneficiari, directament ell o l’entitat que contracti per a la 
realització de l’acció, hagi organitzat amb èxit accions similars a la proposada en 
el passat.

5) Relació entre l’àmbit de treball de la institució organitzadora i l’àmbit energètic 
que aborda l’acció: fins a 10 punts.

6) Currículum dels professors. Nivell d’experiència acreditada en la formació i 
activitat professional en l’àmbit de l’actuació: fins a 20 punts.

7) Equipament adequat: nombre d’ordinadors disponibles, sistemes de projecció, 
instal·lacions, localització, etc.: fins a 5 punts.
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Es valorarà que per realitzar l’acció es faci servir un equipament que s’hagi 
seleccionat específicament per a obtenir la major efectivitat de l’acció, que el grau 
tecnològic s’adeqüi al resultat i que contempli les normes d’higiene i seguretat 
necessàries.

8) Pla de difusió i comunicació de l’acció en l’entorn territorial: fins a 5 punts.
Es valorarà que l’acció sigui anunciada amb anticipació a la seva execució, que la 

seva difusió es dissenyi de manera selectiva per incrementar el grau de coneixement 
en especial en el col·lectiu al qual s’adreça i que es doni a conèixer tant l’acció com, 
sobretot, el missatge que vol transmetre i els objectius que persegueix.

9) Incorporació de l’acció en una estratègia global de formació o comunicació: 
fins a 10 punts.

Es valorarà que no es tracti d’una acció aïllada sinó que formi part d’una es-
tratègia d’acció global i que s’hagin donat i/o es donin en el futur altres accions 
complementàries a aquesta.

j) Organització de congressos, simposis, jornades, seminaris i exposicions 
itinerants o temporals i tallers educatius en matèria d’estalvi energètic, energies 
renovables i mobilitat energèticament eficient.

1) Memòria: fins a 30 punts.
2) Pla de difusió i comunicació de l’acció en l’entorn territorial: fins a 20 punts.
Es valorarà que l’acció sigui anunciada amb anticipació a la seva execució, que la 

seva difusió es dissenyi de manera selectiva per incrementar el grau de coneixement 
i que es doni a conèixer tant l’acció com, sobretot, el missatge que vol transmetre 
i els objectius que persegueix.

3) Incorporació de l’acció en una estratègia global de formació o comunicació: 
fins a 20 punts.

Es valorarà que no es tracti d’una acció aïllada sinó que formi part d’una es-
tratègia d’acció global i que s’hagin donat i/o es donin en el futur altres accions 
complementàries a aquesta.

4) Equipament i lloc adequat: ordinadors, sistemes de projecció, instal·lacions, 
localització, etc.: fins a 15 punts.

5) Experiència de la institució en l’organització d’aquesta mena d’activitats: 
fins a 15 punts.

Es valorarà que el beneficiari, directament ell o l’entitat que contracti per a la 
realització de l’acció, hagi organitzat amb èxit accions similars a la proposada en 
el passat.

k) Elaboració de materials i productes audiovisuals, plataformes o eines inte-
ractives, edició de publicacions i materials, realització de projectes educatius, així 
com també expressions i actuacions culturals i artístiques.

1) Memòria: fins a 35 punts.
2) Pla de difusió i comunicació de l’acció en l’entorn territorial: fins a 30 punts.
Es valorarà que l’acció sigui anunciada amb anticipació a la seva execució, que la 

seva difusió es dissenyi de manera selectiva per incrementar el grau de coneixement 
i que es doni a conèixer tant l’acció com, sobretot, el missatge que vol transmetre 
i els objectius que persegueix.

3) Incorporació de l’acció en una estratègia global de formació o comunicació: 
fins a 20 punts.

Es valorarà que no es tracti d’una acció aïllada sinó que formi part d’una es-
tratègia d’acció global i que s’hagin donat i/o es donin en el futur altres accions 
complementàries a aquesta.

4) Experiència de la institució en l’elaboració d’aquesta mena de materials: fins 
a 15 punts.

Es valorarà que el beneficiari, directament ell o l’entitat que contracti per a la 
realització de l’acció, hagi organitzat amb èxit accions similars a la proposada en 
el passat.
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l) Servei d’assessorament energètic a col·lectius.
L’atorgament de les subvencions es realitzarà segons la puntuació obtinguda per 

l’actuació segons els criteris de valoració que es detallen a continuació:
1) Abast i justificació detallada de l’impacte potencial del servei en funció 

del nombre i consum energètic agregat del col·lectiu d’empreses i entitats al qual 
s’adreça, així com del vincle i relació del sol·licitant amb el col·lectiu, de la viabilitat 
de l’accés i de la motivació prevista per a aquest col·lectiu en el servei prestat pel 
sol·licitant: fins a 30 punts.

2) Planificació de la implantació del servei: fins a 20 punts.
Nombre de persones implicades, nivell professional i experiència.
Recursos materials destinats, infraestructura i eines disponibles.
Càlcul de la previsió del cost del servei en funció del sistema tarifari donat.
3) Projecte o metodologia: fins a 20 punts.
Tràmits per a la petició del servei per part de les entitats i empreses assessora-

des.
Mostra de les fitxes de control del servei generat.
Eines implicades per generar els informes de control.
Actuacions i material de difusió i informació als destinataris.
Nom de l’adreça electrònica de rebuda de consultes.
4) Identificació i desenvolupament dels punts claus sobre els quals s’assessora: 

fins a 10 punts.
Guió de la rebuda de la primera trucada.
Guió de la rebuda d’entrevistes.
Guió de la visita.
5) Coneixement i formació del personal implicat en l’Estratègia d’Estalvi i Efi-

ciència Energètica a Espanya (E4) i en el Pla de l’Energia a Catalunya 2006-2015: 
fins a 10 punts.

6) Documentació base sobre la que s’establiran els criteris de recomanacions.
Material que es lliurarà en el curs de l’entrevista o la visita: fins a 10 punts.

ANNEX 4

Documentació tècnica especíica a presentar per a la justiicació de la realització 
de l’activitat subvencionada

Qualsevol d’aquests documents o la seva totalitat s’hauran de presentar en format 
digital, preferentment els textos en PDF, les fitxes en Access i les taules en Excel.

Juntament amb la resta de documentació indicada a l’article 17 d’aquesta Ordre, 
caldrà presentar un informe amb els documents i la informació indicada a conti-
nuació:

a) Organització de cursos de formació energètica per als tècnics municipals que 
possibilitin la millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions municipals.

1) Guió definitiu del curs.
2) Relació d’alumnes matriculats i dades de contacte.
3) Registre de control d’assistència (amb indicació del nom i DNI de l’assis-

tent).
4) Enquestes del grau de satisfacció amb el curs.
5) Un exemplar del material didàctic associat al curs.
6) Còpia dels certificats emesos i lliurats als alumnes per certificar l’assistència 

al curs.
7) Relació de professorat.
8) Fotocòpia del DNI dels assistents.

b) Organització de cursos de formació sobre la nova normativa energètica 
edificatòria.
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1) Guió definitiu del curs.
2) Relació d’alumnes matriculats i dades de contacte.
3) Registre de control d’assistència (amb indicació del nom i DNI de l’assis-

tent).
4) Enquestes del grau de satisfacció amb el curs.
5) Un exemplar del material didàctic associat al curs.
6) Còpia dels certificats emesos i lliurats als alumnes per certificar l’assistència 

al curs.
7) Relació de professorat.
8) Fotocòpia del DNI dels assistents

c) Organització de cursos de formació sobre certificació energètica d’edificis.
1) Guió definitiu del curs.
2) Relació d’alumnes matriculats i dades de contacte.
3) Registre de control d’assistència (amb indicació del nom i DNI de l’assis-

tent).
4) Enquestes del grau de satisfacció amb el curs.
5) Un exemplar del material didàctic associat al curs.
6) Còpia dels certificats emesos i lliurats als alumnes per certificar l’assistència 

al curs.
7) Relació de professorat.
8) Fotocòpia del DNI dels assistents.

d) Organització de cursos de formació de formadors en certificació energètica 
d’edificis.

1) Guió definitiu del curs.
2) Relació d’alumnes matriculats i dades de contacte.
3) Registre de control d’assistència (amb indicació del nom i DNI de l’assis-

tent).
4) Enquestes del grau de satisfacció amb el curs.
5) Un exemplar del material didàctic associat al curs.
6) Còpia dels certificats emesos i lliurats als alumnes per certificar l’assistència 

al curs.
7) Relació de professorat.
8) Fotocòpia del DNI dels assistents.

e) Organització de cursos de formació de gestors de mobilitat.
1) Guió definitiu del curs.
2) Relació d’alumnes matriculats i dades de contacte.
3) Registre de control d’assistència (amb indicació del nom i DNI de l’assis-

tent).
4) Enquestes del grau de satisfacció amb el curs.
5) Un exemplar del material didàctic associat al curs.
6) Còpia dels certificats emesos i lliurats als alumnes per certificar l’assistència 

al curs.
7) Relació de professorat.
8) Fotocòpia del DNI dels assistents.

Actuacions f) i g): Organització de cursos de conducció eficient per a conductors 
de turismes, i Organització de cursos de conducció eficient per a conductors de 
camions i autobusos.

1) Guió definitiu del curs.
2) Relació d’alumnes matriculats i dades de contacte.
3) Registre de control d’assistència (amb indicació del nom i DNI de l’assis-

tent).
4) Enquestes del grau de satisfacció amb el curs.
5) Un exemplar del material didàctic associat al curs.
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6) Còpia dels certificats emesos i lliurats als alumnes per certificar l’assistència 
al curs.

7) Relació de professorat.
8) Fotocòpia del DNI dels assistents

En tots els casos caldrà lliurar a l’ICAEN els fulls d’assistència als cursos i els fulls 
de resultats de consums de la primera i segona volta per alumnes i per mitjana del 
grup. Els centres que han sol·licitat més de 100 cursos, a més, caldrà que presentin 
un informe, en format PDF, de les estadístiques mensuals dels resultats obtinguts 
(consums, velocitats, etc. de la primera i segona volta).

Amb l’informe que cal fer arribar a l’ICAEN serà necessari adjuntar també:
1) Per a cada curs: els fulls d’assistència correctament emplenats, la taula en format 

electrònic amb els resultats de la primera i segona volta i la mitjana del grup.
2) Informe final amb tots els cursos realitzats per cada autoescola o centre de 

formació indicant les dates, els municipis, el nombre de cursos per municipi i 
l’estalvi mitjà de tots els alumnes formats. En cas de col·lectius, s’indicarà el nom 
dels col·lectius, l’adreça i el municipi d’aquests, els cursos rebuts per col·lectiu i la 
mitjana de consum estalviat i variació velocitat.

3) S’adjuntarà una fotografia de la part teòrica i una de la part pràctica d’algun 
dels cursos.

4) Exemplar final del material en format digital utilitzat en les sessions teòri-
ques.

5) Relació dels professors que han fet la formació i autoescola o centre de formació 
per a la qual han realitzat la formació, en el cas de ser professors externs.

6) Informe en format electrònic de les estadístiques mensuals dels resultats 
obtinguts (consums, velocitats, etc., de la primera i segona volta).

Els fulls d’assistència caldrà presentar-los en format paper. La resta de docu-
mentació corresponent a l’informe final i fotografies caldrà presentar-les en paper 
i en format digital.

Els cursos que finalment es podran facturar i subvencionar coincidiran amb aquells 
que realment han estat impartits i per tant disposen del full d’assistència emplenat 
correctament amb totes les dades indicades i signatures corresponents.

h) Organització de cursos de formació per a professionals instal·ladors en matèria 
d’energia solar tèrmica i solar fotovoltaica.

1) Resum del desenvolupament de l’acció (mínim de 3.000 caràcters).
2) Un exemplar de mostra de cadascun dels materials gràfics específics.
3) Fotografies del desenvolupament de l’acció (impreses i en arxiu guardat en 

format digital).
4) Recull de ressò en premsa, si s’escau.

i) Organització de cursos de formació no reglada en matèria d’estalvi i eficiència 
energètica o energies renovables.

1) Resum del desenvolupament de l’acció (mínim de 3.000 caràcters).
2) Un exemplar de mostra de cadascun dels materials gràfics específics.
3) Fotografies del desenvolupament de l’acció (impreses i en arxiu guardat en 

format digital).
4) Recull de ressò en premsa, si s’escau.

j) Organització de congressos, simposis, jornades, seminaris i exposicions 
itinerants o temporals i tallers educatius en matèria d’estalvi energètic, energies 
renovables i mobilitat energèticament eficient.

Un resum de l’activitat que contingui com a mínim:
1) Resum del desenvolupament de l’acció.
2) Un exemplar de mostra de cadascun dels materials gràfics o editorials es-

pecífics.
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3) Fotografies del desenvolupament de l’acció (impreses i en arxiu guardat en 
format digital).

4) Recull de ressò en premsa, si s’escau.

k) Elaboració de materials i productes audiovisuals, plataformes o eines inte-
ractives, edició de publicacions i materials, realització de projectes educatius, així 
com també expressions i actuacions culturals i artístiques.

Un resum de l’activitat que contingui com a mínim:
1) Resum del desenvolupament de l’acció.
2) Un exemplar de mostra de cadascun dels materials gràfics o editorials es-

pecífics.
3) Fotografies del desenvolupament de l’acció (impreses i en arxiu guardat en 

format digital).
4) Recull de ressò en premsa, si s’escau.

l) Servei d’assessorament energètic a col·lectius.
Per a la justificació de la subvenció serà necessari presentar un registre de ser-

veis d’assessorament que proporcioni la informació suficient sobre les dades del 
destinatari i el motiu de les consultes.

1) Relació de costos assignats a cada acció d’assessorament i sol·licitant d’acord 
amb el sistema tarifari establert.

2) Còpia de la factura telefònica detallada del número de telèfon exclusiu assignat 
al servei.

3) Material difós per al llançament del servei.
4) Relació d’associats atesos pel servei.
5) Relació de peticions de subvenció a l’ICAEN assistides en la seva preparació 

pel servei.
6) Base de dades de tots els serveis d’assessorament prestats.
7) Informes trimestrals i final de conclusions.
8) Correus electrònics intercanviats en la resolució de consultes al Servei.
9) Document certificant les reunions entre assessor i interessat amb la signatura 

de tots els presents.

Per a associacions empresarials, el registre telemàtic de serveis d’assessorament 
prestats haurà de relacionar les dades següents:

Nom empresa
NIF
Contacte
Càrrec
Correu electrònic
Telèfon
Data
Adreça
Municipi (desplegable)
Codi postal
Activitat empresa
CNAE (desplegable)
Consum elèctric (MWh/any)
Consum combustible (MWh/any)
Tipus de consulta...
Resum trucada 1, 2, 3... n i temps de durada de cadascuna.
Correus electrònics intercanviats adjunts.
Resum de l’entrevista, si escau.
Resum de la visita, si escau.

Per a mancomunitats de municipis, el registre telemàtic de serveis d’assessorament 
concrets prestats haurà de relacionar les dades següents:

Nom del departament de l’Ajuntament
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Contacte
Càrrec
Correu electrònic
Telèfon
Data
Adreça
Codi postal
Municipi (desplegable).
Consum elèctric (MWh/any).
Consum combustible (MWh/any).
Tipus de consulta (nombre de pòlisses si es tracta de la gestió comptable).
Resum trucada 1, 2, 3... n i temps de durada de cadascuna.
Correus electrònics intercanviats adjunts.
Resum de l’entrevista, si escau.
Resum de la visita, si escau.

(09.208.039)
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