AJUTS PER
RENOVAR
L’ENLLUMENAT
DEL TEU COMERÇ
PER UN ALTRE MÉS EFICIENT

plarenovat.cat
www.plarenovat.cat

QUÈ...

QUAN I COM…

... se subvenciona?

… s’ha d’omplir la sol·licitud?

•

Quan: entre el 15 de febrer i el 30 d’abril de 2012.
Com:
• Opció 1: entrant al web www.plarenovat.cat/2012-enllumenat/solicitud.
• Opció 2: personalment, a través de les empreses
comercialitzadores adherides que s’indiquen al web.

almenys en un 30%.
• Instal·lació de sistemes de control d’encesa i de regulació del nivell
d’il·luminació que permetin un estalvi elèctric d’almenys un 20%.
• Reubicació dels punts de llum de manera que es redueixi el
consum elèctric almenys en un 30%.

QUI…

PLA
RENOVA’T
D’ENLLUMENAT PER A COMERÇOS
Ajuts per a la compra de bombetes de baix
consum, làmpades i sistemes de control
d’encesa i regulació del nivell d’il·luminació.

...pot demanar l’ajut?
• Empreses del sector comerç i de serveis constituïdes amb
personalitat jurídica pròpia.
• Persones físiques que desenvolupen una activitat empresarial en
l’àmbit del comerç.

QUANT…
… es pot obtenir d’ajut?

L’Institut Català d’Energia (ICAEN), conjuntament
amb el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de
Catalunya (CCAM), ofereix ajuts per promocionar
la substitució de les instal·lacions d’il·luminació
energètica i reduir el consum d’energia.

• Un màxim
- del 30% del cost elegible de la nova instal·lació.
- de 15.000 € per sol·licitant.

Les empreses comercialitzadores adherides al pla poden ajudarvos gestionant directament la vostra sol·licitud.

... s’ha de presentar la sol·licitud?
Quan: en un termini de 10 dies hàbils des que s’hagi omplert
on-line la sol·licitud.
Com: s’ha de presentar una còpia signada de la sol·licitud en
format paper.
• Opció 1:
Moda de Catalunya (CCAM).
• Opció 2:
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM).
• Opció 3: a través de les empreses comercialitzadores adherides.

… sabreu si us concedeixen l’ajut?
Com:
sol·licitud d’esmena.
Al web hi ha un espai on podreu consultar en quin estat es troba la
vostra sol·licitud.

El cost elegible de la inversió ha de 1.000 € com a mínim.

… es pot comprar i instal·lar el nou enllumenat?

Al web www.plarenovat.cat hi trobareu l’apartat Informació on podreu
calcular aproximadament l’import de l’ajut que es pot obtenir en el
vostre cas.

Quan: entre l’1 de gener i el 28 de setembre de 2012.
Com: a través de l’empresa que ha confeccionat el pressupost que
heu presentat en la sol·licitud.

Gaudiu d’un comerç més atractiu estalviant
energia i diners.

… s’ha de presentar la documentació
Quan:
Com: a través del web www.plarenovat.cat/2012-enllumenat/

el 30 d’abril de 2012 o quan s’exhaureixi el
pressupost destinat a aquest Pla.
Trobareu tota la informació detallada
a www.plarenovat.cat

Els documents que es demanen en paper es poden presentar:
• Opció 1:
Moda de Catalunya (CCAM).
• Opció 2:
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM).
• Opció 3: a través de les empreses comercialitzadores adherides.

… rebreu el pagament de la subvenció?
Quan: a partir de 60 dies naturals des del dia que es presentin i es
Com: per transferència bancària.

