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A BASES DELS AJUTS D’AUTOCONSUM I EMMAGATZEMATGE AMB ENERGIES RENOVABLES

OBJECTE DELS PROGRAMES 1, 2 i 3 DE L’AJUT

Promoure la generació i acumulació d’energia obtinguda a partir de fonts

renovables (fotovoltaica, eòlica, geotèrmia) en diferents % segons la

potència necessària, en l’àmbit industrial i de serveis. Sempre per a

l’Autoconsum (Fotovoltaica, Eòlica) de l’empresa sol·licitant.

Autoconsum: instal·lacions connectades i aïllades de la xarxa.

Emmagatzematge: capacitat ≤ 2 kWh/kW. Plom-àcid excloses.

Fotovoltaica Emmagatzematge Eòlica

Fins a 35% Petita empr. Fins a 65% Petita empr. Fins a 50% Petita empr.

Fins a 25% Mitjana empr. Fins a 55% Mitjana empr. Fins a 40% Mitjana empr.

Fins a 15% Gran empr. Fins a 45% Gran empr. Fins a 30% Gran empr.

*Es poden rebre ajuts addicionals per: Eliminació amiant en cobertes, instal·lació 

en marquesines o per municipis fins a 5.000 habitants. 
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INVERSIONS SUBVENCIONABLES

a) Equips i  materials, obres i/o instal·lacions 

b) Equipaments electromecànics, hidràulics, de control i auxiliars

d) Sistema elèctric general de Alta Tensió i Baixa Tensió

e) Sistemas de gestió del control de la generació

f) Sistemas de medició, incloent sondejos exploratoris i ensaigs TRT per geotermia

g) Honoraris tècnics: projectes, direcció obra, CSS, gestió de l’ajuda

h) Altres partides que siguin justificables com necessàries

Consideracions/recomanacions: 

1. Treballar juntament amb PROEGA i l’empresa instal·ladora la preparació de la documentació pertinent.

2. No es poden iniciar les actuacions fins presentar la sol·licitud de l’ajut a l’ICAEN.

3. La no execució o justificació de les inversions en temps i forma comporta la pèrdua dels ajuts i la iniciació d’expedients sancionadors.

4. És molt important informar a PROEGA de les modificacions de les condicions inicials respecte la sol·licitud, per tal de prendre les accions pertinents.

5. No incloses inversions finançades amb lísing o finançaments similars. 

INTENSITAT DE L’AJUDA (variacions segons potències i amb límits màxims) 

CONVOCATÒRIA OBERTA 

15 DE DESEMBRE DE 2021

TERMINI DEL PROGRAMA D’AJUDES: obert fins Desembre 2023

TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: 18 mesos des de la notificació de resolució 


