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02.

ESTRUCTURA 

A. Eines legals
- Autoconsum
- PPAs

B. Subvencions
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Autoconsum

RDL 15/2018

RD 244/2019

DL 16/2019

RDL 23/2020

RDL 15/2018 com punt d´inflexió 

- Fi de l´impost al sol
- Pot instal·lada pot ser superior contractada
- Tramitació simplificada
- Autoconsum compartit
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Autoconsum

RDL 15/2018

RD 244/2019

DL 16/2019

RDL 23/2020

RD 244/2019 defineix els regles de joc

- AC sense excedents
- AC amb excedents

 Acollit a compensació simplificada (fins 100 kW)
 No acollit a compensació simplificada (producció d´energia)

- AC compartit és possible en totes els modalitats (art. 4.3)
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Autoconsum

RDL 15/2018

RD 244/2019

DL 16/2019

RDL 23/2020

RD 244/2019 defineix els regles de joc

- Instal·lacions properes a través de xarxa
 Connectades a xarxa BT derivada mateix centre transformació
 Connectades, tant generació com consum, a BT i a menys de 500 

metres (comptats des de equip de mesura)
 Mateixa referencia cadastral primers 14 dígits 

- El art. 5.2 – diferenciació titularitat i propietat – el “millor 
amic” del 1255 CC a la normativa elèctrica
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Autoconsum

RDL 15/2018

RD 244/2019

DL 16/2019

RDL 23/2020

DL 16/2019 el cop de mà a nivell urbanístic

- Comunicació prèvia en lloc de llicencia d´obres

- Algunes ordenances ja ho preveien (normalment amb IBI)

- No confondre amb consulta prèvia (context de l´autorització 
d´instal·lacions de producció - per instal·lacions més 100 kW a sòl 
no urbanitzable) 
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Autoconsum

RDL 15/2018

RD 244/2019

DL 16/2019

RDL 23/2020

RDL 23/2020 el drama de l´accés a la xarxa

- El drama de l´accés a la xarxa afecta també a l´autoconsum 
 Amb excedents de més 15 Kw
 Garantia del 66 bis RD 1955/2000 i les garanties
 Aval bancari o certificat segur de caució

- Moratòria permisos d´accés (DT 1era RDL 23/2020): NO afecta al 
autoconsum connectat a distribució
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Imagen? 
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PPAs

1. Físic on-site

2. Físic off-site

3. Sintètic

4. Financer 

Tipus ideals de 
PPAs (conceptes 
que no pas figures 
jurídica)
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1. Comunitat
d´energies
renovables: 
incipent
Bürgerwindpark
d´Espanya?



Norma Actuacions 

subvencionables

Font de 

finançament

Assignació del 

finançament

Dates límit  

rellevants

Criteris de concessió Quantia màxima 

ajuda

Beneficiaris potencials

RD 737/2020 

programa 

d’ajudes 

REHABILITACI

Ó ENERGÈTICA 

EDIFICIS 

existents

Millores eficiència 

energètica en edificis 

existents construïts 

abans de 2007 en (i) 

envolupant tèrmica (ii) 

instal·lacions tèrmiques

per substitució 

instal·lacions per solar 

tèrmica, geotèrmia, 

biomassa, implementació 

aerotèrmia o hidrotèrmia, 

sistemes ventilació 

natural o forçada, 

refredament gratuït, 

recuperació de calor i 

energies residuals, 

sistemes de control remot 

gestió i monitorització de 

consums (iii) il·luminació

300.000.000,00€

provinents del Fons 

Nacional 

d’Eficiència 

Energètica (aprovat 

Comitè Seguiment 

FNEE 28/10/19 i 

repartiment entre 

CCAA acordat 

Conferència 

Sectorial Energia 

17/02/2020).

Ampliable amb 

fons europeus 

FEDER, POPE i nous 

COVID19, així com 

autonòmics

Concessió directa 

a les CCAA per (i) 

realitzar 

inversions 

directes a càrrec 

de la quantia que 

els hi correspongui 

i (ii) articular via 

convocatòries 

autonòmiques

l’arribada als 

beneficiaris últims. 

07/11/2020 llençar 

les convocatòries 

autonòmiques.

31/07/2021 el 

saldo autonòmic 

no executat ni 

compromès s’ha 

de reintegrar al 

FNEE.

18 mesos per 

concloure 

actuacions 

subvencionades 

des de resolució 

concessió

Temporal: Les 

sol·licituds seran 

seleccionades en 

“rigorós ordre de 

presentació fins a 

esgotar els fons”, 

sense perjudici de 

requisits establerts 

per les CCAA en les 

seves convocatòries i 

criteris de repartiment 

geogràfic en el seu 

cas.

Ajuda Base: 35%

costos 

subvencionables

Ampliable via Ajuda 

Addicional que, 

segons tipus 

d’intervenció i 

escenari pot sumar 

entre 10% y 50%

addicionals.

Acompte de fins el 

100% quantia 

subvencionable 

possible, subjecte a 

garantia prèvia.

CCAA per les seves inversions 

directes

Via convocatòria: Persones 

físiques i jurídiques propietàries 

edificis destinats a qualsevol ús; 

comunitats de propietaris, 

empreses explotadores i 

arrendadores d’edificis, ESEs o 

proveïdors serveis energètics, 

EELL i sector públic institucional, 

comunitats energies renovables, 

comunitats locals d’energia.

Els Ajuntaments, Diputacions 

Provincials i EELL poden actuar en 

representació comunitats 

propietaris, etc.

Ordre 

TED/765/2020 

bases per 

concessió 

ajudes energia 

TÈRMICA fonts 

renovables

Projectes inversió en 

EERR tèrmiques, incloent 

millores gestió i 

optimització de 

producció, així com 

producció de gasos 

renovables.

Segons 

convocatòria. 

Les fonts 

susceptibles

d’aportar 

finançament per 

convocatòries 

emparades en 

aquestes ordres són 

fons FEDER, nous 

COVID19, PGE i 

pressupostos 

autonòmics

Es realitzarà via 

convocatòries, 

que podran ser de 

gestió 

centralitzada 

(IDAE) 

Les ordres 

estableixen les 

bases, 

mecanismes, 

continguts 

mínims, etc. 

d’aquestes 

convocatòries.

No hi ha data límit 

per llençar 

convocatòries, 

però sí que 

s’estableix el 

30/06/2023 com a 

termini màxim de 

finalització 

d’instal·lacions. 

Termini 

convocatòries per 

presentació de 

sol·licituds: mínim 

20 dies i màxim 3 

mesos des de 

publicació

Concurrència 

competitiva: Criteris 

avaluació: a) Criteri 

econòmic 40-80%; b) 

Zona de Transició 

Justa 0-40%; c) 

Viabilitat 

administrativa 0-40%; 

d) Externalitats 

positives (caràcter 

innovador, CCEERR, 

optimitzar gestió 

demanda, agrupació 

varis consumidors, 

integració vàries 

fonts) 0-40%

Subvenció a fons 

perdut. 

Límits ajuda per 

unitat de potència 

instal·lada o ajuda 

unitària conforme 

estableixi cada 

convocatòria.

En qualsevol cas mai 

més de 15Mio€ per 

empresa per 

projecte.

Persones físiques i jurídiques que 

vagin a realitzar l’actuació 

objecte d’ajuda, inclosos 

consorcis, comunitats de béns i 

comunitats de propietaris. També 

altres agrupacions, donades d’alta 

a l’IAE i amb un CNAE vinculat a 

l’objecte projecte. 

Possible subcontractar fins el 

100% de l’activitat incentivada. 

Ordre 

TED/766/2020 

bases per 

concessió 

ajudes energia 

ELÈCTRICA 

fonts 

renovables

Projectes inversió en 

EERR elèctriques, 

incloent millores gestió i 

optimització de 

producció, així com 

autoconsum i 

incorporació de l’energia 

a mercats locals.
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Contacte 

Jorge Andrey Sterner

Telèfon: 682 36  24 92
E-mail: jandrey@dauss.es
Linked In: Jorge Andrey Sterner
Twitter: Jorge_A_Sterner

Gràcies per la vostra atenció
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