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AJUTS - SUBVENCIONS 
Esgotament ajuts a renovables 

Al següent enllaç es pot comprovar l’evolució de l’estat del pressupost disponible per a cada programa 

d’ajuts. Segons les dades aportades, la situació és la següent:  

Situació pressupost ajudes  

Programa 1: Autoconsum en el sector serveis, amb o sense emmagatzematge. 

Esgotament dels ajuts. En llista d’espera 7,8 M€. 

 

Programa 2: Autoconsum en altres sectors productius, amb o sense emmagatzematge. 

Esgotament dels ajuts. En llista d’espera 28,8 M€. 

 

http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/energies-renovables/ajuts-del-programa-dincentius-lligats-a-lautoconsum-i-emmagatzament-amb-fonts-denergia-renovable-i-implantacio-de-sistemes-termics-renovables.-/
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Programa incentius 3: Emmagatzematge en el sector serveis i altres sectors productius. 

Ajuts disponibles. Disponibles un total de 8,5 M€. 

 

Programa incentius 4: Autoconsum en el sector residencial, les administracions públiques i el 

tercer sector, amb o sense emmagatzematge. 

Esgotament dels ajuts. En llista d’espera 34 M€. 
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Programa incentius 5: Emmagatzematge en el sector residencial, les administracions públiques 

y el tercer sector. 

Esgotament dels ajuts. En llista d’espera 1,9 M€. 

 

Programa incentius 6: Energies renovables tèrmiques en el sector residencial.  

Ajuts disponibles. Disponibles un total de 13,2 M€. 

 

 

La convocatòria ha estat (com era d’esperar) un èxit. Moltes persones i empreses l’estaven esperant 

per presentar les sol·licituds. 

L’ICAEN ja ha començat el procés per demanar a IDAE fons suplementaris. Es sol·licitarà un import 

igual al de la primera convocatòria.  
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Això vol dir tenir el doble de les quantitats disponibles de les que figuren ara a la web de l’ICAEN 

L’ICAEN considera que aquest fet, unit a una possible tercera partida (que no està confirmada) i a que 

es considera que un percentatge de les sol·licituds decauran per la seva incorrecta presentació o per 

renúncia i altres sol·licituds , que finalment tindran un atorgament inferior al que demanen, motiven a 

l’ICAEN a no tancar encara l’admissió de sol·licituds.  


