
SubvencionS a projecteS SingularS d’entitatS localS que afavoreixin el 
paS cap a una economia baixa en carboni

INCENTIUS PER UNA SOCIETAT 
AMB UNA ECONOMIA BAIXA 
EN CARBONI
SOSTENIBILITAT ENERGÈTICA

>>>
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finançament i ajudeS per l’eStalvi i eficiència energètica municipal

Des del 18 de juliol de 2017 
(fins a esgotar el pressupost o expirar la vigència 31/12/2018)

Una economia amb baixos nivells 
d’emissions de diòxid de carboni 
(CO₂) és capaç de transformar una 
societat i contribuir a la sostenibilitat 
ambiental.
Per afegiment, aporta valors com cohesió social i 
qualitat de vida als ciutadans.
Les subvencions ajudaran a municipis que presentin 
projectes d’estalvi i eficiència energètica.

> S’enmarca en el Programa operativo de 
crecimiento sostenible 2014-2020 (POCS), de 
l‘Estat Espanyol i són gestionades per l’Instituto para 
la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

>>>
S’atorga per ordre d’entrada 
de les sol·licituds

SUBVENCIONS DIRECTES 
 Donarà suport als municipis, mancomunitats o 
agrupacions de municipis amb menys de 20.000 
habitants.
  Es podrà sol·licitar una inversió elegible fins a un 
màxim de 4.000.000 € i un mínim de 100.000 
euros.

>

>

Mobilitat urbana 
sostenible

Millora de l’eficiència 
energètica

Ús d’energies 
renovables

Les ajudes van destinades a incentivar i promoure la realització d’actuacions que redueixin les 
emissions de CO₂, mitjançant l’execució de projectes singulars de tres tipus: 



Serem el partner global per a un món segur
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1.- ABANS DE LA IMPLANTACIÓ DEL SERVEI:

QUÈ OFEREIX DEKRA

2.- UN COP LICITAT EL SERVEI:

El SERVEI QUE OFEREIX DEKRA ÉS SUBVENCIONABLE

Estudis de viabilitat tècnica i econòmica, Anàlisis 
d’implantació de serveis energètics i, finalment, 
Exploració i projectes d’enginyeria. 
Serveis d’ajuda a la tramitació de les subvencions.

Col·laboració en la redacció dels plecs tècnics i 
administratius.
Assessorament tècnic a les empreses durant el 
procés de licitació.

Anàlisi tècnica i valoració de les propostes 
presentades per les empreses licitadores.

>

>

>

>

>

Seguiment i supervisió de l’acompliment i bona 
execució de les instal·lacions ofertes per l’empresa 
adjudicatària.

Seguiment i control de la qualitat del servei de 
manteniment, gestió energètica i serveis energètic 
realitzats per l’empresa externa.

Informes de l’estat del servei de mantinent i 
auditories anuals valoratives del servei. 

>

>

>

DEKRA vol ser el soci energètic de l’Ajuntament que garanteixi la correcta implantació 
del servei i vetlli per garantir la qualitat tècnica de les instal·lacions, el seu rendiment i els 
estalvis econòmics.

Per això ofereix:


