Foment de l’eficiència
energètica dels edificis
i l’ús de les energies
renovables
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Tancament de la convocatòria
Renova 2022
Dilluns, 5 de setembre de 2022

Objectiu 2022
Renova
• Renova 2022 clàssic i un Renova 2022 especial estalvi;
• El Renova 2022 clàssic es dota amb 2.000.000 €, el que suposa una
ampliació de gairebé 800.000 € més (+64,6 %) des de l’any 2020, i
dona continuïtat a les sol·licituds 2021 que no van poder ser ateses i
als nous projectes 2022, fins a exhaurir disponibilitat pressupostària;
• El Renova 2022 especial estalvi dotat amb 1.500.000 €, que es destina
a edificis o habitatge individuals de residència principal, destinats
actualment al lloguer o en propietat, i té com a finalitat fomentar
l’estalvi i l’eficiència energètica.
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Programa Renova. 2022 clàssic
1. Disponibilitat pressupostària: 2 milions d’euros.
2. Destinataris: Destinataris habituals del programa Renova.
3. Condicions: mateixes condicions (percentatges i topalls) que la convocatòria 2021, sense les actuacions protegides pel Renova especial
estalvi.
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Programa Renova. 2022 especial estalvi
1. Disponibilitat pressupostària: 1,5 milions d’euros.
2. Destinataris:
Que compleixin com a mínim, un dels següents criteris:
- Vivendes en propietat o en lloguer, de residència principal, d’una superfície inferior o igual a 130 m2.
- Edificis amb un mínim del 70% dels habitatges de residència principal, en propietat o en lloguer i d’una superfície
inferior o igual a 130 m2.

S’exceptuen d’aquestes condicions, les instal·lacions fotovoltaiques, a les quals pot optar tothom.
3. Condicions:
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Programa Renova. Balanç pressupostari
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Programa Renova 2022. Detall de les convocatòries 2022
367 Sol·licituds entrades en les convocatòries 2022: 3.219.231,61 € sol·licitats en concepte d’ajut
(3.057.628,50 € sol·licitats en concepte d’ajut l’any 2021).
Nombre de sol·licituds acumulades mensuals per data de sol·licitud
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Programa Renova. Evolució i situació actual
Renova 2022
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Import sol·licitat: 3.219.231,61 €, per un import total de les obres de 17.624.255,48€ (5,47 €/€)
Import mig del total de les obres: 48.191,43 €
Nombre de sol·licituds: 367

© Govern d’Andorra – 2022

Programa Renova. Detall de la convocatòria 2022

Predomini eficiència energètica i energies renovables (especialment amb plaques solars i finestres)

Fracció de sol·licituds per tipologia d’actuació
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1. Millora de l'accessibilitat

2. Millora de la seguretat industrial

3. Millora de la sostenibilitat

4. Millora de l'eficiència energètica

6. Energies renovables

7. Altres despeses

8. Combinació d'actuacions

9. Fora àmbit reglament
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5. Embelliment de Façanes

Programa Renova. Resultats 2022

Actuacions integrals en edificis
21% de les sol·licituds en relació al total relatives a actuacions integrals de millora de l’eficiència energètica en edificis
plurifamiliars i de serveis (20% any 2021)

147.277,29 € el cost de l’actuació mitja en edificis amb una millora de l’eficiència energètica.
8 Qualificacions energètiques registrades
5 Qualificacions energètiques registrades
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(2022 objectiu qualificació A (1) i B (7))
(2021 objectiu qualificació A (2) i B (3))

Programa Renova. Resultats de la convocatòria “especial estalvi”
Com s’ha rebut el programa especial estalvi?

367 Sol·licituds entrades
124 paraments translúcids

Un 66,7% són plaques solars i
finestres. Corresponent al 40 i 30 %
d’ajut respectivament.

sol·licituds
(34%)

121 instal·lacions fotovoltaiques
sol·licituds
(33%)
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Renovables o convencionals?
Si considerem el capítol 6 relatiu
« Instal·lació de FV i Instal·lació d’equips
de renovables i d’alta eficiència per a la
producció de calor i climatització per a
usos de calefacció o producció d’aigua
calenta sanitària », veiem que les
renovables representen el 92% de les
actuacions.

30% Ajut
124 actuacions 2022 (34%)
10% Ajut
98 actuacions 2021 (40%)

40% Ajut
20 actuacions 2021 (8,26%)
+ 1,700 kW

40% Ajut
121 actuacions 2022 (33%)
+ 1,700 kW

40% Ajut
43 actuacions 2022 (12%)
40% Ajut
51 actuacions 2021 (21%)

Punt sobre el fotovoltaic
Evolució del fotovoltaic i impacte del Renova 2022

121

noves sol·licituds d’ajut al fotovoltaic

(~1,700kW), per un import sol·licitat de ~863 mil €.

+ 1.500 kW en una instal·lació al sòl d’iniciativa privada
+ 1.000 kW en una instal·lació pilot a Grau-Roig (FEDA)
+ 47 noves instal·lacions (~750 kW)
155 instal·lacions totals
5,3 MW instal·lats
6,3 GWh de producció estimada
1.800 llars de consum equivalents estimat
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Accions. Rehabilitacions dels edificis.
Usuaris potencials al programa Renova
Llars estimades: 35.655
El Programa Renova és el principal instrument per al foment
de l’estalvi i l’eficiència energètica i per a la implantació
d’energies renovables en l’edificació.
Renova

Des de la seva posada en funcionament, el programa Renova:
- ha rebut 2.699 sol·licituds d’ajuts (2011-2022).
- s’han sol·licitat 16,2 M€ per ajuts i 17,0 M€ com a préstec
- s’han atorgat 11,1 M€ d’ajuts i 13,4 M€ de préstec
Contribueix a la generació d’activitat econòmica: 104
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M€

(2011-2022)

Noves previsions:
- Programa específic per la
calefacció
- Programa específic per
habitatges de residència
principal de menys de 130
m2

Cap a la neutralitat en carboni

