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Experiència Convocatòries d'Energia

Properes 

convocatòries

Projectes Pioners i singulars

7/3/2022 - hasta 6/5/2022

Cadena de Valor (4 programes)

8/4/2022 - hasta 7/6/2022

R+D Emmagatzematge

8/3/2022 - hasta 10/5/2022

Ajudas projectes Biogas

Pendiente de publicación

2019 2020 2021

Projectes 41 76
138

presentats

Pressupost 76,5 M€ 190 M€
72 en 

procés

Ajuda

sol·licitada
19 M€ 31 M€

86 M€ 

sol·licitats

91% Taxa d'Èxit
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Eficiència 

Energètica en 

Indústria (IDAE)



Ajudes per a Actuacions d'Eficiència Energètica en PIME 

i Gran Empresa del Sector Industrial
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▪ Concibas per a consecució 

d'objectius energètics per a 

2020.

▪ Aportació monetària de les 

empreses energètiques.

▪ Repartits en diversos programes 

d'ajudes.

▪ Fons Estructurals de la Unió Europea.

▪ Promoure la competitivitat i 

convergència de tots els territoris de 

la UE.

▪ Programa Operatiu de Creixement 

Sostenible.



Ajudes per a Actuacions d'Eficiència Energètica en PIME 

i Gran Empresa del Sector Industrial
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+83%

INDÚSTRIA

Subvenció a Fons 

perdut

En règim de concurrència simple (data 

de registre de la sol·licitud)

Incompatibilitat ajudes

PRS<vida útil

Ràtio EE < 14.379  o 14.501  € /tep
Possibilitat de bestretes

Intensitat de l’ajuda de 

fins al 30% de la inversió

+75k€ IE

Empreses Industrials: 

CNAE 2009 del 07 al 11 

i del 13 al 39

Objecte

Incentivar i promoure la realització d'actuacions en el sector industrial que redueixin les emissions de diòxid de
carboni, mitjançant la millora de l'eficiència energètica.

Programa 1

115.216.421€

Programa 2

168.190.250€

Programa 3

307.644.906€



Ajudes per a Actuacions d'Eficiència Energètica en 

PIME i Gran Empresa del Sector Industrial
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▪ R.D. 263/2019, de 12 de abril.

▪ “Les convocatòries s'efectuaran en un termini no inferior a 2

mesos ni posterior a 4 mesos, des de l'entrada en vigor d'aquest
reial decret (…)”

▪ “(…) hauran de complir aquells requisits que la normativa de les
pròpies CC.AA. estableixin,”
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▪ Escriptures i Estatuts

▪ Representació

▪ SS i Ag. Tributària

▪ Declaració 

Responsable

▪ Memòria descriptiva

- Factures Energía

- 3 ofertes + referencia

- Reportatge fotogràfic

▪ Possibilitat 

d'esmena d'errors

▪ Inici després de la 

sol·licitud d'ajuda

▪ Possibilitat de 

Modificació

▪ Traçabilitat factures

▪ Certificat Entitat 

Certificadora

▪ Memòria justificativa

▪ Publicitat

SOL·LICITUD EVALUACIÓ EXECUCIÓ JUSTIFICACIÓ

Ajudes per a Actuacions d'Eficiència Energètica en 

PIME i Gran Empresa del Sector Industrial
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Previsió 
d’inversions

Aprovació 
interna del 
projecte

Sol·licitud de 
pressupostos a 

proveïdors

Recepció 
d’ofertes dels 
proveïdors

Comanda en 
ferm

EFECTE INCENTIVADOR
Finalització 
projecte

Execució 
projecte

Presentació 
sol·licitud

Justificació 
actuació Pagament ajut

24 mesos + 6 pròrroga

Esmena
+ 

resolució

Ajudes per a Actuacions d'Eficiència Energètica en 

PIME i Gran Empresa del Sector Industrial
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MILLORA DE LA TECNOLOGIA EN EQUIPS I  
PROCESSOS INDUSTRIALS

IMPLANTACIÓ DE SISTEMES DE 

GESTIÓ ENERGÈTICA

INVERSIÓ EN SUBTITUCIÓ D’EQUIPS

INSTAL·LACIÓ D'EQUIPS AUXILIARS 
QUE ESTALVIÏN ENERGIA

Dades a tenir en compte

Només línies de 

fabricació existents, no 

nomes línies.

Augments de producció 

poden fer baixar el 

consum específic, 

podrien ser favorables.

Efecte incentivada el marca 

la data, ha de ser posterior 

a la sol·licitud.

SISTEMES DE PARAMETRITZACIÓ I 
MOTORITZACIÓ

EL SISTEMA HA D'ACTUAR SOBRE ALGUN 
EQUIP A PART DE MONITORAR

INSTAL·LACIÓ DELS ELEMENTS 
D’ANÀLISI, REGULACIÓ I CONTROL

Es poden incloure 

projectes, direcció 

facultativa, i obra civil 

<20%

Ajudes per a Actuacions d'Eficiència Energètica en 

PIME i Gran Empresa del Sector Industrial



10Ajudes per a Actuacions d'Eficiència Energètica en 

PIME i Gran Empresa del Sector Industrial
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Il·luminació canvi a LED
Calderes Industrials
Motors

Substitució 

d’equips

1

Equips 

auxiliars

2

Sistemes de 

gestió 

energètica

3

Augment de 

producció

4

Variadors de freqüències / 
Velocitat

Actuació en calderes, il·luminació…
Actuació en paràmetres per a la 
reducció de temps o funcionament 
en buit

Substitució/instal·lació d’equips que 
eliminen colls d’ampolla (augment 
de producció)

Ajudes per a Actuacions d'Eficiència Energètica en 

PIME i Gran Empresa del Sector Industrial



12

Modificació línia

Inversió: 2,6 M€

Ajuda: 645 k€

25% Ajuda

Substitució línia de 

pintat

Inversió: 12,6 M€

Ajuda: 2,7 M€

21% Ajuda

Fabricació de Plàstics

Automoció

Indústries Química / Farma Siderúrgia

Alimentació

Modificació electròlisis

Inversió: 40 M€

Ajuda: 8,9 M€

22% Ajuda

Instal·lació 

Inversors i gestió

Inversió: 2,7 M€

Ajuda: 407 k€

15% Ajuda

Modificació forn

Inversió: 11,2 M€

Ajuda: 2,5 M€

22% Ajuda

Ajudes per a Actuacions d'Eficiència Energètica en 

PIME i Gran Empresa del Sector Industrial
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Documentació tècnica 

Descripció situació i prevista.

Diagrama de blocs de processos

Ofertes dels equips triats (tres

d'equips principals). Fulles de

característiques

Oferta de referència

(oferta d'equip no eficient)

Consums energètics, hores de

funcionament i producció (tones,

peces)

Reportatge fotogràfic (amb

plaques de característiques)

Pla de planta

Factures subministraments energètics

Ajudes per a Actuacions d'Eficiència Energètica en 

PIME i Gran Empresa del Sector Industrial
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EXEMPLE

– Inversió bruta (€): 358.126,00

– Inversió de referència (€): 188.120,00

– Inversió elegible (€): 358.126,00

– Ajuda a concedir (€): 59.502,10

– Consum energia tèrmica inicial (kWh): 14.693.950,00

– Consum energia tèrmica final (kWh): 12.451.030,00

– No hi ha consums elèctrics

Ajudes per a Actuacions d'Eficiència Energètica en 

PIME i Gran Empresa del Sector Industrial



Comunitats 

Locals d'Energia

CE Implementa



El PRTR es un Pla d’inversions i reformes amb 3 objectius:

▪ Recolzar a curt termini la recuperació després de la crisi

sanitària.

▪ Impulsar un procés de transformació estructural a mitjà

termini.

▪ Impulsar un desenvolupament més sostenible i resilients

des del punt de vista economicofinancer, social, territorial i

mediambiental a llarg termini .

10

30

102  / 110

Cohesió 
territorial
i social

Transformació
digital

Transició
Ecològica

Igualtat 
de Gènere

Polítiques Troncals

Components

Reformes i Inversions

Eixos
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Pressupost Total

150.000 M€

Fons perdut 2021-2023

72.000 M€

3. Transició energètica justa i inclusiva

7. Desplegament massiu del parc

de generació renovable dirigit al

desenvolupament d'energia.

8.Infraestructures elèctriques,

promoció de xarxes intel·ligents i

desplegament de la flexibilitat i

l’emmagatzematge.

9. Fulla de ruta de l'hidrogen

renovable i la seva integració

sectorial.

10. Estratègia de Transició Justa

Reforma 3. Desenvolupament de 

las comunitats energètiques

100 M€

Context i marc normatiu



▪ PRTR → Marc de la Reforma 3, Component 7

▪ PERTE EHRA → Mesura transversal. Punt 24. Ecosistema de suport a les comunitats

energètiques

▪ Bases reguladores → Ordre TED/1446/2021

▪ 2 convocatòries

▪ Convocatòria I → Extracte 923 → projectes > 1.000.000 € d’inversió. Dotació:

30.000.000 €
▪ Convocatòria II → Extracte 924 → projectes < 1.000.000 € d’inversió. Dotació:

10.000.000 €

• Aplica Reglament 651/2014 de la CE

17Context i marc normatiu



Efect incentivador
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GESTIÓ

Nacional

IDAE

ÀREES 

D'ACTUACIÓ

I. Energies renovables 

elèctriques

II. Energies renovables 

tèrmiques

III. Eficiència energètica

IV. Mobilitat sostenible

V. Gestió de la demanda

Projectes pilot singulars 

realitzats exclusivament per 

Comunitats Energètiques

A. Característiques del 

projecte

B. Viabilitat econòmica

C. Externalitats

CRITERIS DE 

VALORACIÓ

Competitiva

Data obertura: 1 febrer

2022    

Data final: 12:00 1 març 2022

CONCURRÈNCIA

BENEFICIARIS

INCENTIVADOR

Característiques
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Definició: persona jurídica basada en la 

participació oberta i voluntària, efectivament 

controlada per socis o membres que siguin 

persones físiques, pimes o entitats locals, que 

desenvolupi projectes d'energies renovables, 

eficiència energètica i/o mobilitat sostenible que 

siguin propietat d'aquesta persona jurídica i la 

finalitat primordial de la qual sigui proporcionar 

beneficis mediambientals, econòmics o socials 
als seus socis o membres o a les zones locals on 

operen, en lloc de guanys financers

¿Poden les Grans Empreses 

formar part d’una comunitat 

energètica? SÍ

Mínim 5 socis

Mínim una PYME o una 

persona física

Comunitats energètiques



ÀREES D’ACTUACIÓ
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I. Energies renovables elèctriques

▪ Producció d'energia elèctrica connectades a xarxa, destinades o no per a autoconsum i les

aïllades de la xarxa de les tecnologies: biomassa, biogàs, eòlica, hidroelèctrica i solar

fotovoltaica.
▪ Biogàs i biomassa (100% origen renovable) → reducció de 80% emissions

▪ Sistema de monitoratge obligatori

II. Energies renovables tèrmiques
▪ Una o un conjunt d'aquestes aplicacions: calor de procés, aigua calenta sanitària, calefacció,

refrigeració, climatització de piscines, etc.; bé directament o bé a través de xarxes de calor

i/o fred.

▪ Tecnologies: Geotèrmia i Energia ambienti (aerotermia i hidrotermia); biomassa; biogàs; solar

tèrmica

▪ Una instal·lació ha de proporcionar energia almenys a dos centres consumidors mitjançant les

corresponents subestacions d'intercanvi.
▪ Biogàs i biomassa (100% origen renovable) → reducció de 80% emissions

▪ Sistema de monitoratge obligatori

▪ Les xarxes NO es podran combinar amb generació tèrmica renovable i no renovable.
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III. Eficiència energètica
- Exclusivament envolupant tèrmica. Actuacions energètiques sobre el seu

envolupant, que permetin reduir la demanda energètica de calefacció i/o

refrigeració

- Es defineix com a envolupant tèrmica de l'edifici, a l'efecte d'aquesta àrea

d'actuació, la que està composta per tots els tancaments que delimiten els espais

habitables amb CVS l'aire exterior, el terreny o un altre edifici, i per totes les

particions interiors que delimiten els espais habitables amb els no habitables en

contacte amb l'ambient exterior.

- Edificis per als següents usos:
a) edificis residencials tant d'habitatge unifamiliar com de tipologia residencial col·lectiva 

d'habitatge;

b) edificis de qualsevol altre ús (administratiu, sanitari, docent, cultural, etc.) dels regulats 

per l'article 2.1 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació (LOE).

- Haurà d'acreditar-se una reducció del consum d'energia primària no renovable 

d'almenys un 30% respecte a la situació de partida

ÀREES D’ACTUACIÓ
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IV. Mobilitat sostenible
-Adquisició de vehicles elèctrics “endollables” i de pila de combustible per a mobilitat compartida, 

col·lectiva o comunitària.

- Matriculats a nom de la comunitat energètica

- Condicions especials rènting

- Implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics

- Diversos usos

- Classificació segons la seva potència

V. Gestió de la demanda
- Emmagatzematge darrere de comptador

- Adquisició de segona mà amb condicionants

- Bateries d'àcid-plom no subvencionables

- No directa connexió a la xarxa

- a3. Excepte en el cas d'instal·lacions aïllades de xarxa, només seran considerades elegibles les instal·lacions 

d'emmagatzematge que no superin una ràtio de capacitat nominal instal·lada d'emmagatzematge enfront de potència de 

generació de 5 kWh/kW. A més, hauran de comptar amb una garantia mínima de 5 anys.

- Equips de mesurament, regulació i control destinats, a l'obtenció de dades de consum en temps real 
o gairebé real i a implementar mesures de gestió de la demanda

- Desenvolupament o compra de programari destinat a facilitar la recollida, comunicació i anàlisi de 

dades per a optimitzar el funcionament de l'actuació o les actuacions desenvolupades en el projecte

ÀREES D’ACTUACIÓ



Límits de les ajudes
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Càlcul de l’ajuda màxima

Tipus 1

Àrea actuació I

Àrea actuació II → inclou noves 

canonades i subestacions

Àrea actuació V → Emmagatzematge 

darrere de comptador

Límits de les ajudes
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Càlcul de l’ajuda màxima

Tipus 2

Àrea actuació III

Àrea actuació IV → inclou noves 

canonades i subestacions

Àrea actuació V →

- Equips de mesurament i control 

- Softwares

Límits de les ajudes



Criteris de valoració
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MÍNIM DE 30/100 PTOS.

Concurrència competitiva



Criteris de valoració
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A. CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE

Criteri
Puntuació 

màxima
Justificat a Funcionalitat

1.Els socis o membres són 

exclusivament persones físiques, 

pimes o entitats locals

10

DR

Puntuació total si tots els 

membres són PYME, pers. 

Físiques i/o entitats locals.

2. Socis o membres situats a les 

proximitats del projecte
10 DR

Puntuació total si els socis 

estan màx. 25 km de 

l’actuació. 

3.Projectes multi-component i 

innovadors
20

Descripció

n en plan 

de trabajo

15 pts. multicomponent: 

almenys 20% pressupost per 

segona actuació.

5 pts. Innovació: component 

tècnic i/o social
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B. VIABILITAT ECONÒMICA

Criteri
Puntuació 

màxima
Justificat a Funcionalitat

1.Reducció sobre l'ajuda màxima 15

Descripció 

en el pla de 

treball

Puntuació = 15 x (ajuda 

màxima del projecte (€) –

ajuda sol·licitada del 

projecte (€)) / (ajuda 

màxima del projecte (€))

2. Pla de negoci i cadena de valor 110

Descripció 

en el pla de 

treball

2,5 pts. Sostenibilidad

económico/financiera

2,5 pts. Mejora actividades

económicas del entorno

2,5 pts. Impacto sobre 

cadena de valor

2,5 pts. Impacto sobre el 

empleo

Criteris de valoració
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C. EXTERNALITATS

Criteri
Puntuació 

màxima
Justificat a Funcionalitat

1. Impacte social i 

de gènere
20

Descripció 

en el pla 

de treball

5 pts. Impacte consumidors vulnerables

5 pts. Igualtat de gènere

2,5 pts. Repte demogràfic: municipis < 5.000 

habitants

2,5 pts. Municipis Transició Justa

5 pts. Impacte repto demogràfic i transició justa

2. Dinamizació 

social
5

Descripció 

en el pla 

de treball

Es valorarà la puntuació en funció de la 

qualitat del pla de participació d'agents 

interessats, incloent entre ells a persones físiques 

i/o pimes i/o entitats locals.

3. Adequació 

prioritats 

autonòmica i/o 

locals

10

Descripció 

en el pla 

de treball

Certificació aportant informes governamentals

Criteris de valoració



Fases de sol·licitud
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PRESENTACIÓ 

SOL·LICITUD 

(fi efecte incentivador)

1 mes

ESMENA I 

AVALUACIÓ

RESOLUCIÓ

6 mesos
EXECUCIÓ DE 

PROJECTE
14 mesos des de la data 

notificació de resolució 

favorable

JUSTIFICACIÓ I 

COBRAMENT

3 mesos

Documentació:

- Pla de treball
- Declaracions 

responsables
- Ofertes.
- Documentació 

administrativa
- Corporatius

1 2 3 4 5

Requeriments

- Ampliar informació
- Aclariments 

pressupostos/tècniq
ues

- 10 dies hàbils de 
termini

Costos 
subvencionables

- Equips i materials
- Obra civil
- Equipaments 

electromecànics
- Equip control i aux.
- Monitoratge
- Redacció projectes
- Direcció
- Seguretat i salut

Resolució:

- Resolució 
provisional i 
resolució definitiva

- 10 dies hàbils per a 
al·legacions i 
acceptar

Justificació

- Documentació 
requerida

- 10 dies hàbils per 
a informació 
addicional.

- Termini de 3 
mesos

2-3 anys

Bestretes

- Establir garantia
- Fins a un 80% de 

l'ajuda 
sol·licitada

- Fins a 6 mesos 
abans de la data 
fi del projecte



Gràcies
Helping Ideas Grow

P: +34 900 264 044

W: fi-group.com

General Lacy 1

28045 Madrid
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http://www.fi-group.com/

