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AJUTS ICAEN

Convocatòries obertes:
• Programa d'ajuts per a actuacions de rehabilitació energètica en
edificis existents (PREE)
Convocatòries previstes amb bases publicades:
• Programa d'ajudes per a actuacions d'eficiència energètica en
pimes i grans empreses del sector industrial
• Programa d’incentius lligats a la mobilitat elèctrica (MOVES III)

Convocatòries previstes sense bases publicades:
• Autoconsum d’electricitat renovable en els sectors industrial i
serveis
• Actuacions en municipis de menys de 5.000 habitants

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS (PREE)
Objecte:
• Promoure actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents, amb
independència del seu ús i de la naturalesa jurídica dels seus titulars, que
afavoreixin la reducció del consum d'energia final i de les emissions de CO2,
mitjançant estalvi energètic, eficiència energètica i energies renovables.
Terminis:
• Sol·licitud: fins el 31 de juliol de 2021 o quan s’esgoti el pressupost disponible.
• Execució: 18 mesos des de la data de notificació de la resolució de la concessió
de l'ajuda.
Destinataris: tothom si compleix requisits.
Règim de concessió: règim reglat de concurrència simple. Les sol·licituds seran
ateses per ordre de presentació fins que s'esgoti el pressupost.
Pressupost (Fons Nacional d'Eficiència Energètica i FEDER): 43,86 M€
• Per l'opció A (edificis sencers): 33,86 M€
• Per l'opció B (parts d’edificis): 10 M€

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS (PREE)
Estat del pressupost

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS (PREE)
Requisits de les actuacions:
• Millorar la qualificació energètica total de l'edifici en, com a mínim, una lletra
(kg CO2/m2 any).
• Assolir una reducció del consum d'energia final mínim del 10% respecte
la situació de partida (en cas d’edificis que no es puguin certificar, caldrà un
estalvi d’energia final del 20%).
• Caràcter incentivador: només s'admetran actuacions iniciades amb
posterioritat a la data de registre de la sol·licitud.
• L'edifici ha de ser existent i construït amb anterioritat a 2007.
• El cost elegible mínim del projecte de rehabilitació haurà de ser superior als
10.000 € (sense IVA)
• No són subvencionable: actuacions en edificis de nova construcció,
ampliacions (superfície o volum) ni canvis d'ús.
Tipologies de les actuacions elegibles:
• Millora de l'eficiència energètica de l'envolupant tèrmica.
• Millora de l'eficiència energètica i ús d'energies renovables en
les instal·lacions de calefacció, climatització, ventilació i aigua calenta
sanitària.
• Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació.

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS (PREE)
Opció A

Opció B

Quantia dels ajuts

Pot haver-hi ajut
addicional per:
a) Criteris
socials
b) Eficiència
energètica
c) Més d’una
actuació

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA INDÚSTRIA
Objecte:
• Incentivar i promoure la realització d'actuacions en el sector industrial que
redueixin les emissions de CO2 i el consum d’energia final, mitjançant la millora
de l'eficiència energètica.
Destinataris:
• PIME o una gran empresa del sector industrial amb CNAE 2009 del 07 al 11, del
13 al 33 o del 35 al 39.
• Empreses de serveis energètics contractades per planta industrial.
Terminis:
• Sol·licitud: des de l’endemà de la publicació de la convocatòria fins el
30/06/2021, o fins que s’esgoti el fons dels ajuts.
• Execució: 24 mesos des de la data de notificació de la resolució de la concessió
de l'ajuda.
Règim de concessió: règim reglat de concurrència simple. Les sol·licituds seran
ateses per ordre de presentació fins que s'esgoti el pressupost.
Pressupost (Fons Nacional d'Eficiència Energètica) (2a convocatòria): 35 M€
(1a convocatòria: 48,09 M€).

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA INDÚSTRIA
Tipologies i requisits de les actuacions elegibles:
• Caràcter incentivador: només s'admetran actuacions iniciades amb posterioritat
a la data de registre de la sol·licitud.
Tipologia 1: Millora de processos industrials
• Inversions en substitució d'equips i instal·lacions consumidors d'energia per
altres que utilitzen tecnologies d'alta eficiència energètica o la Millor Tecnologia
Disponible (MTD) d’estalvi i eficiència energètica per tal de reduir el consum
d'energia final i les emissions de CO 2.
• Ràtio econòmic energètic màxim serà de 14.379 € (inversió elegible) / tep
(estalvi d’energia final en un any).
• Inversió elegible mínima per sol·licitud (IVA exclòs): 75.000 €.
Tipologia 2: Sistemes de gestió energètica
• Inversions per sistemes de gestió energètica per reduir el consum d'energia
final i les emissions de CO2.
• Caldrà també complir amb la Norma UNE-EN ISO 50.001 relativa als sistemes
de gestió energètica
• Ràtio econòmic energètic màxim de 14.501 € (inversió elegible) / tep (estalvi
d’energia final en un any).
• Inversió elegible mínima per sol·licitud (IVA exclòs): 30.000 €.

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA INDÚSTRIA
Quantia dels ajuts

El percentatge d’ajut oscil·la entre el 18 i el 30% de la inversió elegible,
depenent de l’import de la inversió de referència.

MOBILITAT ELÈCTRICA (MOVES III)
Objecte:
• Programa pel foment de l’adquisició de vehicles elèctrics i programa de
recolzament al desplegament de la infraestructura de recàrrega
Destinataris:
• Persones físiques i autònoms, comunitats de propietaris, persones jurídiques
constituïdes a Espanya, amb NIF que comenci per A, B, C, D, E, F, G, J, R, W i
Entitats de Conservació de Polígons o Societats Agràries de Transformació el
NIF de les quals comenci por V.
• També seran destinatàries últimes de les ajudes les Entitats locals i sector
públic institucional.
Règim de concessió: règim reglat de concurrència simple. Les sol·licituds
seran ateses per ordre de presentació fins que s'esgoti el pressupost.
Pressupost: 65,59 M€
(MOVES II: 15,72 M€)

MOBILITAT ELÈCTRICA (MOVES III)
Actuacions elegibles (annex I) i quantia de les ajudes (annex III):
Actuació 1: Adquisició de vehicles elèctrics endollables i de pila de
combustible
• Vehicles nous matriculats a nom del destinatari últim de l’ajut, excepte en els
casos de renting que podrà estar matriculat a nom de l’empresa de renting.
• Turismes, furgonetes, motocicletes elèctriques i cuadricicles elèctrics.
• També serà subvencionable l’adquisició de vehicles elèctrics i de pila de
combustible de categories M1, N1, L3e, L4e y L5e en les condiciona que es
fixen a les bases.
• Pel cas de particulars, autònoms o administració la quantia dels ajuts pot ser:
• fins els 7.000 € (9.000 amb desballestament) en el cas de comercials de
fins 3.500 kg (categoria N1).
• fins els 4.500 € (7.000 con desballestament) en el cas de vehicles turismes
(categoria M1).
• Els imports de l’ajut poden es poden veure incrementats en un 10% en
determinats casos.

MOBILITAT ELÈCTRICA (MOVES III)
Actuacions elegibles (annex I) i quantia de les ajudes (annex III):
Actuació 2: Implantació d’infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics
•
•

•

La infraestructura de recàrrega, a través d ela modalitat d’adquisició directa, podrà ser
tant d’accés públic com privat.
Podrà ser de qualsevol potència i estar destinada als següents usos:
• Ús privat en sector residencial, inclosos els habitatges unifamiliars.
• Ús públic en sector no residencial (aparcaments públic, hotels, centres
comercials, universitats, hospitals, polígons industrials, centres esportius, etc.).
• Ús privat en zones d’estacionament d’empreses privades i públiques, per
donar servei a la seva pròpia flota i/o als seus treballadors i clients.
• Ús públic en via pública, eixos viaris urbans i interurbans.
• Ús públic en xarxa de carreteres, sent d’especial interès la infraestructura de
recàrrega en estacions de servei i gasolineres.
L’import de l’ajut podrà assolir fins el següent % del cost subvencionable:
• Autònoms, particulars, comunitats de propietaris i administració sense activitat
econòmica: 70% (80% per municipis<5.000 hab.).
• Empreses i ens públics amb activitat econòmica, recàrrega accés públic amb
P≥50 kW: 35%, 45% mitjana empresa i 55% petita empresa (en tots els casos
s’incrementa un 5% per municipis<5.000 hab.).
• Empreses i ens públics amb activitat econòmica, recàrrega accés privat o públic
amb P<50 kW: 30% (40% per municipis<5.000 hab.).

MOBILITAT ELÈCTRICA (MOVES III)

Període d’elegibilitat de les actuacions
• Pels particulars, autònoms i administració sense activitat
econòmica, a efectes d’elegibilitat, es requereix que la data de factura
de compravenda i els justificants de pagament, així com la del contracte
d'arrendament en el cas del renting, siguin posteriors al 9 d’abril de
2021.
• Per les empreses i entitats públiques amb activitat econòmica, les
dates dels contractes, factures i justificants de pagament hagin de ser
posteriors a la data de registre de la sol·licitud de la convocatòria.

AJUTS ICAEN

Per més informació
• Programa d'ajuts per a actuacions de rehabilitació energètica en
edificis existents (PREE)
http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/edificis/ICAEN-Programa-deayudas-a-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios-PREE/
• Programa d'ajudes per a actuacions d'eficiència energètica en pimes i
grans empreses del sector industrial
http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/pime-i-industria/idae-programadajuts-per-actuacions-deficiencia-energetica-en-pime-i-gran-empresa-delsector-industrial-00001/

• Programa d’incentius lligats a la mobilitat elèctrica (MOVES III)
http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/mobilitat/pla-moves-iii.-incentiusa-la-mobilitat-eficient-i-sostenible-2021/

AUTOCONSUM SECTORS INDUSTRIAL I SERVEIS

Concepte subvencionable
• Instal·lació de sistemes de generació renovable elèctrica per
autoconsum.
Potencials beneficiaris
• Empreses i activitats del sector industrial, sector serveis i
infraestructures i edificis de les administracions públiques autonòmica i
local.
Quantia de l’ajut
• Hauran de respectar els marcs dels ajuts d’estat en vigor.
• Ajut addicional per actuacions i beneficiaris en municipis de menys de
5.000 habitants.
Pressupost previst per Catalunya: 42 M€.

MUNICIPIS DE MENYS DE 5.000 HABITANTS
Es proposen dos blocs d’actuació:
Rehabilitació energètica d’edificis
• Gestió territorialitzada. Esquema alineat amb el PREE.
• Intensitat d’ajuda base superior al PREE per incentivar un major adopció
de la línia.
• Ajut addicional en cas d’actuacions combinades o d’elevat increment
d’eficiència.
• Pressupost previst per Catalunya: 5,4 M€
Iniciatives públiques de desenvolupament local sostenible
• Inversions directes per part de les entitats locals en eficiència
energètica i integració de renovables en edificis i infraestructures
públiques i mobilitat sostenible.
• Possibilitat de bestreta dels fons un cop seleccionats els projectes.
• Gestió centralitzada; pressupost territorialitzat.
• Pressupost previst per Catalunya: 8,1 M€

AJUTS – PROPERES FONTS

• Programa operatiu FEDER 2021 2027

• Pla de recuperació, transformació i resiliència (Next
Generation EU)

FINANÇAMENT - ESE
Reducció de cost

Alternatives segons el finançament:
• Finançament propi
• Finançament per tercers:
• Leasing
• Rènting
• ESE: Empresa de Serveis
energètics

ESTALVI

€

Costos
d’Energia
d’Operació i
Manteniment

Situació
actual

Consum d’Energia

Avantatges del model ESE (més enllà del finançament):
• Maximitzar l’estalvi energètic.
• Garantir el nivell d’estalvi.
• Manteniment dels estalvis.
• Fiabilitat en el càlcul dels estalvis.

Contracte de
Rendiment
Control, Gestió i
Verificació

Costos
d’Energia
d’Operació i
Manteniment

Costos
d’Energia
d’Operació i
Manteniment

Durant EPC

Després de
l’ EPC

Energia de referència
ajustada

Increment de
la producció

Energia de
referència

Estalvis
continuen

ESTALVI o
CONSUM EVITAT

Energia mesurada en el
període de raport
Aplicació de
la MCE
Període de
Period
raport

Període de
referència

Temps

Condicions de Tref, H.R.ref
Produccióref,...

Condicions de Trap, H.R.rap
Producciórap,...

Situació just abans de
les millores

Situació després de
les millores

FINANÇAMENT - ESE
Model de contracte ESE de rendiment energètic amb estalvis
garantits de la Generalitat de Catalunya
Model d’acord amb la Intervenció General, la Junta Consultiva de
Contractació i la DG de Contractació Pública, aprovat per govern a febrer
de 2017:
•

Assegurar que no suposen un endeutament.

•

Permetre contractes de llarga durada (màxim de 12 anys).

•

Eliminar el risc per a la Generalitat. Pagament a l’ESE inferior al
valor econòmic de l’estalvi en la despesa energètica.

FINANÇAMENT - ESE
Condicions EUROSTAT contractes ESE
Arrendament Operatiu (Renting)

Arrendament Financer (Leasing)

No computa com a deute

Computa com a endeutament.

•

La inversió l’ha de realitzar l’ESE.

•

Contractes a llarg termini, durada del contracte mínima de 8 anys.

•

El risc l’ha d’assumir l’ESE.

•

Inversió en eficiència energètica. La inversió renovable està
limitada al 50% del total de la inversió.
La ESE ha de realitzar el manteniment com a mínim dels seus
actius.

•
•

L’import dels estalvis ha de ser superior als pagaments operatius de
l’Administració.

•

Han d’existir penalitzacions per incompliment dels estalvis.

FINANÇAMENT - CROWDLENDING
• El crowdlending permet finançar-se directament per un
grup gran i divers de persones (crowd=molta gent,
lending=deixar diners.
• Sota el model crowdlending, les persones presten petites
quantitats de diners a canvi d'un retorn financer estipulat
en un contracte de préstec.

FINANÇAMENT - CROWDLENDING
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