
 

CE IMPLEMENTA - SUBVENCIONS PER IMPULSAR LES COMUNITATS 

ENERGÈTIQUES 

 15-11-2022 

 

Recentment s’ha anunciat l’obertura d’aquesta convocatòria d’ajut que, d'acord amb els 

àmbits i tecnologies que vas indicar quan et vas inscriure al Servei d’Alertes Next Generation, 

podria ser del teu interès.  

Entitat: 

IDAE I MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

Beneficiaris: 

Persones jurídiques, públiques o privades, legal i vàlidament constituïdes i que tinguin 

domicili fiscal a Espanya, que conformin una comunitat energètica. 

Intensitat: 

El pressupost total destinat a la tercera convocatòria, que finança projectes pilot petits, és 

de 10.000.000 d’euros. D’altra banda, el pressupost de la quarta convocatòria, destinada a 

finançar projectes que suposin una inversió superior al milió d’euros, és de 30.000.000 

d’euros. 

La intensitat màxima de l’ajut és del 60% dels costos subvencionables en el cas de les àrees 

d’actuació d’energies renovables elèctriques i d’energies renovables tèrmiques, del 30% en 

el cas d’actuacions en l’àmbit d’eficiència energètica i del 40% en el cas de projectes en el 

marc de la mobilitat sostenible. L’ajut màxim que podrà sol·licitar-se per a cada projecte 

serà la suma dels ajuts màxims per a cada àrea d’actuació en la qual incideixi el projecte. 

Actuacions subvencionables: 

Projectes pilot singulars de comunitats energètiques. Amb la tercera convocatòria es 

donarà suport a projectes de petites dimensions (inversió de menys 1 M€) i amb la quarta 

convocatòria a projectes de mitjanes i grans dimensions (amb un pressupost de més de 1 

M€).  

Seran subvencionables els projectes que contemplin actuacions en una o varies de les àrees 

d’actuació següents:  

• Energies renovables elèctriques: Instal·lacions de producció d’energia elèctrica, 

connectades o no a la xarxa, de fonts d’energia renovable. 

https://www.cambramanresa.cat/fonts-empresarials/millora-de-la-competitivitat-de-les-pimes-en-industria-4-0/


 

• Energies renovables tèrmiques: Instal·lacions d’aprofitament, per a la generació 

d’energia tèrmica de fonts d’energia renovable i els sistemes d’aprofitament 

d’aquestes fonts. 

• Eficiència energètica: Actuacions de millora de l’eficiència energètica de l’envoltant 

tèrmica per tal de reduir el consum energètic.  

• Mobilitat sostenible: Actuacions d’implantació d’infraestructura de recàrrega de 

vehicles elèctrics i adquisició de vehicles elèctrics endollables i de pila de 

combustible per a mobilitat compartida. 

• Gestió de la demanda: Emmagatzematge darrere el comptador i sistemes de 

regulació mitjançant emmagatzematge hidràulic o altres sistemes 

d’emmagatzematge innovador, agregació de la demanda d’energia tèrmica i 

sistemes per aconseguir flexibilitat de la demanda. 

 

Període de sol·licitud: 

El període de sol·licituds d’ambdues convocatòries comença el 19 de desembre del 2022 i 

finalitza el 13 de febrer del 2023. 

Base Legal: https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/24/pdfs/BOE-A-2021-21343.pdf  

Més informació: Contactar amb Carles Giner (cginer@cambraterrassa.org) 937339833 
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