Convocatòria dels Premis per a les accions d’estalvi, eficiència energètica i mitigació del
canvi climàtic.
Atès el que disposen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.
De conformitat amb l’acord aprovat per la Junta de Govern Local de data 30 d’abril de 2019 per al
qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió dels Premis per a les accions d’estalvi,
eficiència energètica i mitigació del canvi climàtic; acord que ha estat publicat al Butlletí Oficial de la
Província de data 24/05/2019.
La Junta de Govern Local de data 02 de juny de 2021 acorda:
1. Convocar els premis per a les accions d’estalvi, eficiència energètica i mitigació del canvi
climàtic en la seva modalitat de:
1.1. Accions de rehabilitació energètica d’edificis a Viladecans: Programa llar demo-renovada.
2. La dotació màxima dels Premis que preveu aquesta convocatòria és de 90.000,00 euros, i la
seva concessió s'imputa amb càrrec a la partida pressupostària 22020 17210 48000 PREMIS
ESTALVI I EFICIENCIA ENERGETICA.
2.1. La dotació establerta a les partides pressupostàries esmentades pot ser modificada d'acord
amb la normativa vigent.
2.2. La concessió dels Premis previstos en aquesta convocatòria està condicionada a
l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió. En cas
d’exhaurir-se el pressupost es prioritzaran les actuacions que hagin obtingut una major
puntuació.
3. L'import base dels Premis pel programa llar demo-renovada es fixa en un mòdul d’un màxim de
4.000,00 € per immoble. La quantia econòmica del premi serà el resultat de multiplicar aquest
import pel nombre de punts assolits i dividir el resultat entre els 36 punts assolibles com a
puntuació màxima. S’entén per immoble tant els habitatges com els locals comercials d’un
edifici.
4. El termini màxim per a la presentació de les candidatures és el 15 d’octubre de 2021. Totes les
actuacions elegibles i requerides han d‘haver estat executades abans d’aquesta data. D’altra
banda, les candidatures del programa llar demo-renovada hauran d’haver sollicitat la llicència
d’obres en període comprès entre l’1 de novembre de 2019 i el 15 d’abril de 2021.
5. Els criteris tècnics de les mesures a valorar en la modalitat de llars demo-renovades seran els
següents:
5.1. Mesures passives:
5.1.1. Aïllament dels tancaments verticals de l’edifici:
• Transmitància tèrmica (U) igual o inferior a 0,3 W/m2K
• Renovació mínima del 75% de la superfície total, excloent patis interiors i
superfícies que no estan en contacte directe amb l'exterior.
5.1.2. Aïllament de la coberta de l’edifici:
• Transmitància tèrmica (U) igual o inferior a 0,3 W/m2K
• Cobertura mínima del 75% de la superfície de coberta en contacte amb espais
habitables.

5.1.3. Installació de tendals, persianes, filtres solars:
• Protecció solar en totes les obertures de les façanes orientades a Sud, Est i
Oest, excloent els casos en que la normativa ho impedeixi.
• En rehabilitació d’edificis plurifamiliars, l’actuació ha de cobrir al almenys el 75%
dels habitatges.
5.1.4. Substitució de finestres per fusteria de PVC o AL amb trencament de pont tèrmic i
vidre doble:
• Transmitància tèrmica (U) igual o inferior a 2 W/m2K.
• Substitució de totes les finestres de l’immoble. En rehabilitació d’edificis
plurifamiliars, l’actuació ha de cobrir al almenys el 75% dels habitatges.
5.1.5. Millores d’estanqueïtat:
• Qualsevol altra actuació complementària a les dels anterior apartats, que millori
substancialment l’estanqueïtat de l’edifici.
5.2. Mesures Actives
5.2.1. Installació de bomba de calor reversible:
• Rendiment mínim (COP) de 4
• En rehabilitació d’edificis plurifamiliars, l’actuació ha de cobrir al almenys el 75%
dels habitatges.
5.2.2. Installació de caldera d’alta eficiència o de condensació:
• Rendiment nominal superior al 100% del PCS.
• En rehabilitació d’edificis plurifamiliars, l’actuació ha de cobrir al almenys el 75%
dels habitatges.
5.2.3. Installació de renovació d’aire amb recuperació:
• En rehabilitació d’edificis plurifamiliars, l’actuació ha de cobrir al almenys el 75%
dels habitatges.
5.2.4. Substitució de làmpades convencionals per tecnologia LED o d’alta eficiència:
• Renovació d’almenys el 75% de les lluminàries del/s immoble/s i de les zones
comuns interiors en el cas d’edificis plurifamiliars.
• En rehabilitació d’edificis plurifamiliars, l’actuació ha de cobrir al almenys el 75%
dels habitatges.
5.2.5. Sistema de control d’enllumenat
• En rehabilitació d’edificis plurifamiliars que installin un sistema de detecció de
presència i de regulació de la intensitat lumínica en totes les lluminàries de les
zones comuns interiors de l’edifici.
5.2.6. Substitució d’un o més electrodomèstics per aquells que disposin de la tecnologia
més eficient:
• Renovació del frigorífic per un nou amb classificació energètica A+++.
• En rehabilitació d’edificis plurifamiliars, l’actuació ha de cobrir al almenys el 75%
dels habitatges.
5.3. Producció d’energia renovable:
5.3.1. Installació de captadors solars tèrmics:
• Cobertura mínima del 60% de la demanda d’aigua calenta de l’habitatge
• Abastiment d’almenys el 75% dels habitatges.
5.3.2. Installació fotovoltaica:
• Potència installada superior a 2kW i rati de potència installada per superfície
total de coberta d’almenys 4kW/100m2.

5.4. Sistema de gestió energètica:
• Installació d’un sistema de visualització del consum elèctric en temps real.
• En rehabilitació d’edificis plurifamiliars, l’actuació ha de cobrir, com a mínim, el
75% dels habitatges.
5.5. Les installacions preexistents al projecte d’obres o d’installació que ja compleixin els
criteris establerts en aquest apartat, no computaran en el càlcul dels percentatges mínims
exigits, sempre i quan s’acrediti de manera adequada.
6. Els serveis tècnics que analitzaran els expedients i faran proposta de puntuació al Jurat seran:
6.1. Premis llar demo-renovada
6.1.1. Tècnic/a del Departament d’Edificació i Disciplina
6.1.2. Tècnic/a de l’Àrea de Medi Ambient
6.1.3. Enginyer/a municipal
7. El Jurat dels Premis estarà format per les persones següents:
7.1. La Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat o la persona amb qui
delegui.
7.2. El Tinent d’Alcalde de Transició ecològica o la persona amb qui delegui.
7.3. Una persona representant del Consorci Vilawatt.
8. L’òrgan competent per a la resolució del procediment de concessió dels premis serà l’Alcalde.
9. Procediment a seguir per participar en els premis.
9.1. Per a la modalitat Llar demo-renovada, els serveis tècnics de l’Ajuntament identificaran les
llicències d’obres de rehabilitació energètica sollicitades entre l’1 de novembre de 2019 el
15 d’abril de 2021 i es comunicarà a les persones titulars la possibilitat de participar en els
premis i la documentació que cal aportar. En el cas d’actuacions d’abast comunitari la
persona beneficiaria serà la comunitat de veïns i veïnes.
9.2. Les persones interessades hauran sollicitar la seva participació i presentar la
documentació requerida en cada cas.
10. Documentació a aportar:
10.1. Modalitat llar demo-renovada.
10.1.1. Document d’adhesió a l’Associació ciutadana del Consorci Vilawatt.
10.1.2. Formulari proporcionat per l’Ajuntament, de compromís de collaboració en la difusió
de la informació i les imatges corresponents a les actuacions realitzades i de
justificació del sistema de mesura habilitat per obtenir les dades de l’estalvi energètic i
de la millora del confort a les llars.
10.1.3. Certificat d’assistència a la formació en gestió energètica.
10.1.4. Contracte de subministrament de l’energia amb una comercialitzadora que garanteixi
energia procedent de fonts renovables.
10.1.5. Certificat final d’obres, factures o d’altres evidències justificatives de l’execució de les
actuacions i del compliment dels criteris tècnics establerts.
10.1.6. Certificat de trobar-se al corrent de les obligacions amb l’AEAT, la Seguretat Social o
bé autorització a l’Ajuntament de Viladecans perquè ho pugui consultar.
11. El termini màxim de presentació de la documentació requerida serà el 15 d’octubre de 2021.
12. La documentació s’ha de presentar per escrit al Registre General de l’Ajuntament de
Viladecans, situat físicament a l’oficina d’atenció a la ciutadania Viladecans Informació (Plaça

d’Europa, 7) i també disponible on-line a través de la seu electrònica de l’Ajuntament
(https://seuelectronica.viladecans.cat/). El model de presentació serà la instància genèrica de
l’Ajuntament de Viladecans.
13. El termini de resolució dels Premis serà de sis mesos des de la data de publicació de la
convocatòria.
14. La resolució de concessió dels Premis es notificarà a les persones interessades a través d’un
mitjà electrònic o presencial, que permeti tenir constància de la recepció per part de la persona
interessada, o del representant d’aquesta, i també de la data, la identitat i el contingut de l’acte
notificat.
15. La forma de pagament del Premi serà, d’acord amb el que s’estableix a les bases dels Premis:
15.1. El 50% de l’import es pagarà en moneda digital local Vilawatts, al compte de l’aplicació
de la moneda que s’informi en el formulari de sollicitud.
15.2. L’altra meitat es pagarà en moneda Euro, mitjançant transferència bancària al número de
compte bancari que també cal indicar en el formulari de sollicitud.
16. Protecció de dades de caràcter personal:
16.1. De conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals, d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu i el Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones
físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i
pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)
(DOUE 04.05.2016), es posa de manifest que la informació facilitada pels participant en
aquesta convocatòria serà tractada de conformitat amb la informació continguda en el
registre d’activitats de tractament. Aquestes dades seran tractades amb la finalitat de
gestionar i tramitar la convocatòries dels premis d’eficiència energètica 2021 d’acord amb
els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades
estableix. Es disposa de tota la informació a la Política de Privacitat de Dades Personals al
lloc web de l’Ajuntament.
16.2. Els terminis de conservació de la informació són els definits al Quadre de Classificació
Documental. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació,
supressió i la resta dels seus drets mitjançant la remissió d’un escrit dirigit al Delegat de
Protecció de Dades a la següent adreça: C/ Jaume Abril, núm. 2 08840 Viladecans o/a
l’adreça electrònica: dpd@viladecans.cat, un cop hagi finalitzat la tramitació completa de la
subvenció. Tanmateix teniu dret a presentar reclamació davant l’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades.
17. Obligacions en matèria de transparència:
17.1. En relació a les obligacions en matèria de publicitat seran d’aplicació, entre d’altres
legalment establertes, les contingudes als articles 18 i 20 Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, i l’article 7 del Reial Decret 130/2019, de 8 de març, pel que es
regula la Base de Dades de Subvencions i la publicitat de les subvencions i demés ajuts
públics
17.2. Les entitats beneficiàries de subvencions per import superior a 10.000 € hauran de
comunicar a l'Ajuntament i de la forma i en el moment que es determini, d'acord amb l’art.
15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern, la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o
administració, a l'efecte de fer-les públiques.

18. Contra aquesta Resolució de convocatòria, que exhaureix la via administrativa, es pot
interposar recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, de conformitat amb el
que preveuen els articles 112.1, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, en el termini d'un mes comptador a partir
de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, o bé
directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptadors des de
l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de
conformitat amb les previsions de l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i dels articles 10,
25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri
procedent.

