
 

 
 

GUIA FÀCIL PER A COMPLETAR SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ D'INSTAL·LACIÓ D'AUTOCONSUM  

 
AJUDA PER AL CORRECTE EMPLENAMENT DE LES SOL·LICITUDS DE SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ 

D'INSTAL·LACIONS D'AUTOCONSUM PROGRAMA D'INCENTIUS 4 DEL PLA DE RECUPERACIÓ, 

TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA, EN L'ÀMBIT TERRITORIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA (Resolució 

de 14 d'octubre de 2021) 

 

  PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD 

Les sol·licituds s’han de presentar preferentment de manera electrònica en model normalitzat, 

juntament amb la documentació, a través del procediment i sempre que es dispose del certificat 

digital (http://www.gva.es/proc21988) o bé de manera presencial descarregant el document de 

sol·licitud i la resta de documents que escaiguen i presentant-los físicament. 

Els camps que s’han d’emplenar en les dues modalitats són els mateixos.  

EMPLENAMENT DE LA SOL·LICITUD 

A) DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT  

S'ha d'indicar tant el domicili com el domicili fiscal, que pot no ser el mateix. 

Naturalesa jurídica del destinatari (camp obligatori): 

Casella 1a Persones físiques que desenvolupen activitat econòmica. L'han de seleccionar les 

persones autònomes. 

Casella 2a Persones físiques sense activitat econòmica. Es refereix als particulars en general.  

 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

 

 

(8) 

(9) 

http://www.gva.es/proc21988


 

 
 

Casella 3a Persones jurídiques de naturalesa pública o privada. L'han de seleccionar: 

• Entitats que no són públiques, ni tenen ànim de lucre i s'ocupen de realitzar 

projectes d'acció social o defensar interessos de col·lectius de qualsevol tipus 

(ex.- Associacions culturals, esportives, de consumidors, d'antics alumnes, 

etc.). 

 

• Així mateix, les persones jurídiques que no realitzen cap activitat econòmica, 

per la qual oferisquen béns i/o serveis en el mercat, incloent-hi les entitats o 

organitzacions del tercer sector. 

Casella 4a Agrupacions de persones físiques i/o jurídiques sense activitat econòmica (sense 

ànim de lucre, que no realitzen cap activitat econòmica per la qual oferisquen béns i serveis en el 

mercat) i les entitats públiques han de seleccionar 

Casella 5a Comunitats de propietaris  

Tal com indica la Llei de propietat horitzontal art. 13.3: El president exercirà legalment la 

representació de la comunitat, en judici i fora d'aquest, en tots els assumptes que l'afecten. 

Haurà d'emplenar-se de la manera següent: 

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT: dades de la comunitat de propietaris al nom dels quals 

han d'anar totes les factures acreditatives del cost per a la justificació de l'ajuda. 

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT: les dades de la persona que exerceix la presidència i, 

per tant, representa legalment la comunitat de propietaris.  

 

(5) 



 

 
 

 

Casella 6a Entitats locals i sector públic institucional de qualsevol administració pública. Han de 

seleccionar aquesta casella:  

• Organismes públics vinculats o dependents de l'Administració pública corresponent: 

organismes autònoms (p.e. IVAJ), entitats públiques empresarials (p.e. IVACE). 

• Societats mercantils (p.e. VAERSA) 

• Consorcis (p.e .Consorci Hospital General Universitari de València) 

• Fundacions del sector públic: (p.e. Fundació de la CV Palau de les Arts Reina Sofia) 

• Fons sense personalitat jurídica (p.e. FIEX) 

• Universitats públiques (p.e. Universitat de València). 

Casella 7a Han de seleccionar aquesta casella: 

• Comunitats d'energia renovables: entitats jurídiques, de participació oberta i voluntària, 

sense ànim de lucre, que operen de manera local, i els socis de les quals poden ser 

persones físiques, pimes, cooperatives o autoritats locals (ajuntaments) la finalitat 

primordial de les quals serà proporcionar beneficis mediambientals, econòmics i socials 

als membres o a les zones locals on opera, en lloc de guanys financers.  

 

• Comunitats ciutadanes d'energia: entitats jurídiques de participació voluntària i oberta, 

controlades per accionistes o membres, que siguen persones físiques, autoritats locals, 

inclosos els municipis, o les petites empreses, l'objectiu principal de les quals siga oferir 

beneficis mediambientals, econòmics o socials als membres o a la localitat en la qual 

desenvolupen l’activitat, més que generar una rendibilitat financera. 

 

Casella 8a Camp no obligatori, només en cas de ser un autònom haurà d'emplenar aquest camp: 

 

En el cas del treballador per compte propi, haurà d'indicar el CNAE 2009: 
En el caso del trabajador por cuenta propia, deberá indicar el CNAE 2009:    

 

 En cas de disposar de projecte promogut per una comunitat d'energies renovables o 

comunitat ciutadana d'energia s’ha de marcar Sí. 

 

Si és un projecte promogut per una comunitat d'energies renovables o comunitat ciutadana d'energia: 

Si es proyecto promovido por una comunidad de energías renovables o comunidad ciudadana de energía:

 

☐ Sí       ☐ No 
 

 

 



 

 
 

D) DADES DE L'ACTUACIÓ DEL PROGRAMA D'INCENTIUS 4 

 

 

 

 

 

(1) Inversió corresponent als sistemes d'energies renovables→ correspon al total gastat pel 

beneficiari per a la realització de la instal·lació d'autoconsum (costos elegibles + costos no 

elegibles). 

(2) Inversió corresponent al sistema d'emmagatzematge→ correspon al total gastat pel 

beneficiari per a la instal·lació del sistema d'emmagatzematge (costos elegibles + costos no 

elegibles).  

(3) i (4) Costos Elegibles→ totes les despeses/inversions relacionades en l'apartat sisé de la 

Resolució. Apartat 6: 

a) La inversió en equips i materials relacionats amb les instal·lacions d'autoconsum 

basades en tecnologies fotovoltaiques o eòliques, i sistemes d'emmagatzematge, si és el 

cas.  

b) Els costos d'execució de les obres i/o instal·lacions relacionades amb les instal·lacions 

d'autoconsum basades en tecnologies fotovoltaiques o eòliques, i sistemes 

d'emmagatzematge, si és el cas. 

c) Equipaments electromecànics, hidràulics, de control i auxiliars quan estiguen associats 

a l'actuació objecte d'ajuda.  

d) Sistema elèctric general d'alta tensió i baixa tensió, incloent-hi transformadors, línia 

d'evacuació i sistemes i infraestructures elèctriques addicionals fins al punt de connexió 

amb la xarxa elèctrica de transport o distribució, quan siguen necessàries en funció de la 

tipologia d'actuació objecte d'ajuda. En el seu cas, s’han d’incloure les proteccions i 

equipaments que corresponguen segons el Reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT) 

i les instruccions tècniques complementàries o el Reglament d'instal·lacions elèctriques en 

alta tensió (RIAT) i les instruccions tècniques complementàries.  

e) Sistemes de gestió, control actiu i monitoratge tant de la generació com de l'acumulació 

i la demanda d'energia elèctrica d'instal·lacions consumidores proveïdes pel projecte 

objecte de l'ajuda, que ajuden a optimitzar la gestió i producció. Aquests equips han de ser 

propietat de la persona beneficiària de l'ajuda i estar vinculats a l'actuació objecte de l'ajuda. 

(1) (2) 

(3) 
(4) 

(5) (6) 

(7) 



 

 
 
f) Obres civils, quan estiguen relacionades amb les actuacions objecte d'ajuda i aquelles 

que siguen necessàries per a l’execució correcta del projecte, com ara, reforç de coberta o 

substitució d’aquesta en la part proporcional de la coberta que siga ocupada per la 

instal·lació de generació, si és el cas.  

Així mateix, es consideren subvencionables com a obra civil les partides següents: 

edificacions necessàries per al projecte, campes, excavacions, rases i canalitzacions i 

canonades associades a la instal·lació de generació, o als sistemes d'integració d'energia 

elèctrica i gestió de la demanda, ajudes d'obra de paleta, instal·lacions auxiliars necessàries, 

vials de servitud interna de la instal·lació, adequació d'accessos per a la instal·lació, edificis 

de control, plataformes de muntatge, instal·lacions temporals, restauració i mesures 

mediambientals correctores després de les obres. Per a ser considerat cost elegible, les 

obres han de complir la condició que almenys el 70 % (en pes) dels residus de construcció 

i demolició no perillosos generats (a exclusió dels residus amb codi LER 17 05 04), es 

preparen per a la reutilització, el reciclatge i la valorització d'altres materials, incloses les 

operacions de farciment utilitzant residus per a substituir altres materials. Anàlogament, en 

els projectes finançats que impliquen demolició, s’ha d’incloure la pràctica de demolició 

selectiva.  

g) El cost del desmantellament de les instal·lacions existents en l'emplaçament, en el cas 

que siga aplicable, a l'hora de fer una instal·lació de renovables en el seu lloc, sempre es 

complisca la condició que almenys el 70 % (en pes net) dels residus de construcció i 

demolició no perillosos generats (a exclusió dels residus amb codi LER 17 05 04), es 

preparen per a la reutilització, el reciclatge i la valorització d'altres materials, incloses les 

operacions de farciment utilitzant residus per a substituir altres materials. Anàlogament, en 

els projectes finançats que impliquen demolició, s’ha d’incloure la pràctica de demolició 

selectiva. 

h) Els costos de la redacció dels projectes o de les memòries tècniques relacionats amb les 

instal·lacions d'autoconsum basades en tecnologies fotovoltaiques o eòliques, i sistemes 

d'emmagatzematge. 

i) Els costos de la direcció facultativa. 

j) Coordinació de seguretat i salut de l'obra i del muntatge relacionades amb les diferents 

tipologies d'actuació objecte d'ajuda. 

k) Els costos de gestió de la sol·licitud de l'ajuda, inclosa la redacció d'informes i la resta de 

documentació requerida per a la sol·licitud. A aquest efecte, es consideren costos de gestió 

de sol·licitud de l'ajuda, aquelles despeses que la persona sol·licitant o destinatari últim de 

l'ajuda poguera satisfer a una empresa o professional per a dur a terme la gestió 

administrativa i documental de la sol·licitud. Perquè aquestes despeses es puguen 

considerar elegibles han de reflectir-se en el pressupost inclòs en la sol·licitud d'ajuda i 

justificar-se, juntament amb la resta de les despeses de l'actuació, mitjançant el contracte, 

les factures i els justificants de pagament. Només seran elegibles les despeses de gestió 

que no superen el 4 % de l'import de l'ajuda sol·licitada, amb un límit màxim de 3.000 € per 

expedient. 



 

 
 
l) Els costos de gestió de la justificació de la realització de les actuacions, inclosos els 

costos de redacció d'informes i la resta de documentació requerida per a la justificació 

d'aquestes ajudes. A aquest efecte, es consideren costos de gestió de la justificació de la 

realització de les actuacions objecte d'ajuda aquelles despeses que el destinatari últim de 

l'ajuda poguera satisfer a empreses o professionals per a dur a terme la gestió tècnica, 

administrativa i documental de la justificació davant l'òrgan instructor de la realització de 

les actuacions que conformen el projecte. 

m) L'informe de l'auditor sobre el compte justificatiu, en el seu cas.  

n) Altres partides que siguen justificades degudament com a necessàries (auxiliars o no) 

específiques de cada tipus d'actuació, diferents de les recollides com a despeses no 

subvencionables en el punt 3 d'aquest apartat.  

 

o) L'IVA suportat, sempre que aquest no puga ser susceptible de recuperació o compensació 

total o parcial.  

 

2. El cost elegible màxim total admés en els programes d'incentius per a sufragar les despeses 

indicades en els apartats k), l) i m) de l'apartat anterior no podrà superar globalment el 7 % de 

l'import de l'ajuda sol·licitada, amb un límit de 7.000 euros per expedient. La realització i facturació 

d'aquests serveis podrà efectuar-se durant el període concedit per a presentar la documentació 

justificativa. 

 

Costos NO Elegibles --→ No es considera elegible cap cost diferent dels anteriors ni que haja sigut 

facturat al destinatari últim de l'ajuda amb anterioritat a la data d'entrada en vigor del RD 

477/2021, de 29 de juny, és a dir, amb anterioritat a l'1 de juliol de 2021. Especialment, no es 

consideren despeses subvencionables les englobades en els conceptes següents: 

 

a) L'IVA suportat, sempre que aquest puga ser susceptible de recuperació o compensació 

total o parcial. 

 

b) Les despeses pròpies, siguen de personal, funcionament o despeses generals. 

  

c) Estudis d'impacte ambiental i costos de visat de projectes tècnics. 

  

d) Qualssevol altres despeses de promoció en les quals la persona sol·licitant incórrega per 

a desenvolupar el projecte. 

 

e) Autoritzacions administratives, llicències, permisos, cost d'avals i/o fiances, multes, taxes 

o tributs. 

 

f) Qualssevol despeses associades a gestions, contractacions, consultes o tràmits 

administratius, fins i tot, les que siguen necessàries per a l'obtenció de permisos o llicències, 

que no estiguen incloses en el subapartat primer anterior. 

 



 

 
 
g) Cost d'adquisició o arrendament de terrenys utilitzats tant per al projecte d'inversió com 

per a les infraestructures d'evacuació. 

 

h) Assegurances subscrites per la persona sol·licitant.  

 

i) La vigilància i seguretat durant l'execució de l'obra fins a la data de posada en marxa. 

 

j) Adequacions, remodelacions o execucions d'altres línies elèctriques diferents de les 

exclusives per a fer viable l'evacuació de l'energia. 

 

Per tant, només es consideren subvencionables les línies necessàries per a unir la 

instal·lació de generació, o els sistemes d'integració d'energies renovables en xarxa, amb el 

punt de connexió de les instal·lacions esmentades i la línia de transport o distribució, segons 

el que s'estableix en el Reial decret 1110/2007, de 24 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament 

unificat de punts de mesura del sistema elèctric.  

 

k) Adequació dels accessos en les carreteres públiques i camins existents fins a la 

instal·lació. 

 

I) Costos financers. 

 

5) i (6) Quantia màxima → import màxim total per percebre 

• Quantia màxima de l'ajuda sol·licitada dels sistemes d'energia renovables= (Mòdul x Ps) + 

(Ajudes addicionals autoconsum) 

• Quantia màxima de l'ajuda sol·licitada sistema d'emmagatzematge= (Mòdul 

emmagatzematge x Cap) + (Ajudes addicionals emmagatzematge) 

On ‘Ps’ és la potència real de la instal·lació de generació en kW (kWp per a solar fotovoltaica) i 

‘Cap’ la capacitat del sistema d'emmagatzematge, en kWh. 

Ajudes addicionals autoconsum = Ajudes per eliminació d'amiant en la coberta + Ajudes per 

instal·lació de marquesina + Ajudes per repte demogràfic autoconsum. 

Ajudes addicionals emmagatzematge = Ajudes per repte demogràfic emmagatzematge 

Es disposa d'un arxiu Excel per a facilitar el càlcul de l'ajuda, així com de diversos exemples 

pràctics, es troba disponible en la pàgina de la Direcció General de Transició Ecològica 

(https://agroambient.gva.es/va/web/transicion-ecologica) entrant en l'apartat de: Ajudes per a la 

realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable, en el sector residencial, les 

administracions públiques, i el tercer sector amb emmagatzematge o sense (Pla de recuperació, 

transformació i resiliència, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana) 

 

(7) Ajudes addicionals per repte demogràfic, haurà de marcar si el seu municipi es troba en la 

situació indicada. Es disposa d'un arxiu Excel en el qual pot consultar els municipis de la 

https://agroambient.gva.es/va/web/transicion-ecologica


 

 
 

Comunitat Valenciana que compleixen condicions de repte demogràfic, es troba disponible en la 

pàgina de la Direcció General de Transició Ecològica 

(https://agroambient.gva.es/va/web/transicion-ecologica) entrant en l'apartat de: Ajudes per a la 

realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable, en el sector residencial, les 

administracions públiques, i el tercer sector amb emmagatzematge o sense (Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana). 

 

 

 

CASOS PRÀCTICS 

 

EXEMPLE BÀSIC: AUTOCONSUM FOTOVOLTAICA + EMMAGATZEMATGE EN EL SECTOR RESIDENCIAL 

Instal·lació de 16 plaques de 445 w cadascuna, total: 7.120 wp + 1 bateria de 3,600 kWh 

Ajuda màxima que correspondria: (7,120 kWp x 600 €/kWp) + (3,600 kWh x 490 €/kWh) = 

4.272+1.764= 6.036 € 

 

 

 

 

 

https://agroambient.gva.es/va/web/transicion-ecologica


 

 
 

 

 

EXEMPLE BÀSIC: AUTOCONSUM FOTOVOLTAICA AMB AJUDA ADDICIONAL REPTE DEMOGRÀFIC EN EL 

SECTOR RESIDENCIAL (en municipis de fins a 5.000 habitants, o municipis no urbans de fins a 20.000 

habitants els nuclis urbans dels quals tinguen una població menor o igual a 5.000 habitants).  

Instal·lació de 8 plaques de 445 w cadascuna, total: 3.560 wp  

Ajuda màxima que correspondria: (3,560 kWp x 600 €/kWp) + (3,560 kWp x 55 €/kWp) = 2.136 + 

195,80 = 2.331,80 € 

 

 

 

EXEMPLE: AJUDA PER AUTOCONSUM I EMMAGATZEMATGE FOTOVOLTAICA + AJUDA ADDICIONAL PER 

RETIRADA D'AMIANT EN SECTOR RESIDENCIAL 

Instal·lació de 16 plaques de 445 w cadascuna, total: 7.120 wp + 1 bateria de 3,600 kWh + 

eliminació d'amiant en coberta on van instal·lades la totalitat de les plaques 

Ajuda màxima que correspondria: (7,120 kWp x 600 €/kWph) + (3,600 kWh x 490 €/kWh) + (7,120 

kWp x 160 €/kWp) = 4.272 + 1.764 + 1.139,2 = 7.175,2 € 

 

 

 

 

 

EXEMPLE: AUTOCONSUM COL·LECTIU FOTOVOLTAICA EN EDIFICI PLURIFAMILIAR 

Comunitat de veïns amb 10 participants que instal·larà autoconsum col·lectiu d'un total de 20 

kWp. La sol·licitud anirà a nom de la comunitat de propietaris, la instal·lació serà pagada per 

aquesta i s'aportarà l'acord on s'establisca el repartiment de l'energia. El pagament de l'ajuda serà 

a favor de la comunitat de propietaris en conjunt. 

Sol·licitud comunitat de propietaris  

Ajuda màxima que correspondria: (20 kWp x 535 €/kWph) = 10.700 € 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

EXEMPLE: AUTOCONSUM COL·LECTIU FOTOVOLTAICA D'UNIFAMILIARS EN RÀTIO MENOR DE 500 

METRES (AGRUPACIÓ DE DESTINATARIS ÚLTIMS) 

Instal·lació de 21 plaques de 445 w cadascuna per a autoconsum de conjunt de 3 unifamiliars en 

una distància inferior a 500 metres, total = 9.345 wp 

El pagament de la instal·lació es realitzarà a parts iguals per cadascun dels habitatges. Per tant, 

el percentatge de participació és 1/3. 

Sol·licitud unifamiliar 1  

Ajuda màxima que correspondria: (9,345 kWp x 710 €/kWph)/3 = 2.211,65 € 

Sol·licitud unifamiliar 2  

Ajuda màxima que correspondria: (9,345 kWp x 710 €/kWph)/3 = 2.211,65 € 

Sol·licitud unifamiliar 3  

Ajuda màxima que correspondria: (9,345 kWp x 710 €/kWph)/3 = 2.211,65 € 

 

 

NOTA: En autoconsum col·lectiu el sol·licitant ha de ser el que puga justificar els pagaments de 

la instal·lació, i per tant puga acreditar les factures d'aquests pagaments. Si només ha pagat un 

dels consumidors associats a la instal·lació, aquest ha de ser el sol·licitant. En el cas que la 

instal·lació siga pagada per més d'un dels consumidors associats, ha de tractar-se com a 

agrupació de destinataris últims, amb el pressupost que li correspon a cadascun, d'acord amb 

article 12.1 del Reial decret 477/2021 i 11.3 de la Llei 38/2003.  

 

  



 

 
 
E) DADES TÈCNIQUES 

 

UBICACIÓ EXACTA DEL PROJECTE 

 

() La referència cadastral, la província i el municipi són camps obligatoris. A més, s'ha 

d'emplenar, o bé l'adreça completa (domicili i número/km) o bé el polígon i la parcel·la, 

segons el cas. 

() S'ha d'introduir obligatòriament si s'ha realitzat en la coberta o no. 

(1) Coordenades UTM (ETRS 89 fus 30)→per a localitzar les coordenades UTM pot accedir 

al visor cartogràfic de l'ICV a través de l’enllaç següent: https://visor.gva.es/visor/ 

 

 

 

 

 

(1) (2) 

(3) 
(4) (5) 

(8) 

() () 

() 

() 

(6) (7) 

(9) (10) (11) 

(12) 

(13) 

https://visor.gva.es/visor/


 

 
 
(2) Punt de consum→ CUPS (Codi unificat de punt de subministrament). Cas 

AUTOCONSUM COL·LECTIU: 

 

RESTA DE DADES 

 

(3) Tecnologia (camp obligatori): Només es podrà seleccionar una tecnologia per sol·licitud 

(o bé eòlica o bé fotovoltaica). 

 

S'ha d'emplenar la potència segons la tecnologia. Si la tecnologia és eòlica, s'ha d'emplenar 

obligatòriament la potència d'instal·lació de generació eòlica (kW). Per contra, si la 

tecnologia és fotovoltaica, s'ha d'emplenar obligatòriament la potència instal·lació 

fotovoltaica de l'inversor (kW) i la potència FV mòduls (kWp). 

 

(4) Potència instal·lació de generació eòlica: Potència total dels equips de generació 

eòlica. Correspondrà amb la suma de tots els generadors eòlics. 

 

(5) Potència instal·lació fotovoltaica inversor: potència total dels inversors de la 

instal·lació. Correspondrà amb la suma de tots els mòduls de la instal·lació fotovoltaica. 

 

(6) Potència FV mòduls: Potència total de la instal·lació. Correspondrà amb la suma de tots 

els mòduls de la instal·lació fotovoltaica.  

 

(7) Energia renovable, anual, estimada produïda per la instal·lació (kWh/any): segons la 

potència instal·lada i les hores de funcionament previstes de la instal·lació a l'any.  

 

(8) Percentatge d'autoconsum→ ha de tindre's en compte que la concessió de l'ajuda, està 

condicionada per una estimació de consum igual o major al 80 % de l'energia generada 

anualment per la instal·lació subvencionada. El percentatge d'autoconsum haurà de ser 

igual o superior al 80 % en tots els casos.  

 

Per energia consumida s'entén l'energia elèctrica consumida de la xarxa sense 

considerar la instal·lació fotovoltaica, això és la demanda d'energia del consumidor. Per 

tant, per al càlcul d'aquest valor, tant en l'estimació requerida en la presentació de 

sol·licituds com en la justificació posterior, s'ha d’utilitzar l'energia consumida sense la 

instal·lació d'autoconsum durant un any. 

 

L'estimació de consum es podrà fer, per exemple, recaptant la informació de consum de 

les factures de tot un any de què es disposen; segons la potència instal·lada; consum 

estàndard, etc., fins i tot, considerant potencials consums futurs, com instal·lació de 

punts de recàrrega de vehicles elèctrics, etc. 

 



 

 
 

Exemple: si el destinatari últim té un consum anual estimat o previst d'energia elèctrica 

de 4.500 kWh/any, la instal·lació d'autoconsum hauria de produir, per a poder ser objecte 

de l'ajuda, un màxim de 5.625 kWh (4.500/0,8 = 5.625). 

 

(9) Tipus d’emmagatzematge: En el cas que existisca emmagatzematge s'ha d'indicar el 

tipus d'aquest. Cal tindre en compte que tecnologies plome-àcid no són elegibles i que 

les instal·lacions d'emmagatzematge han de comptar amb una garantia de 5 anys, 

almenys. 

(10) Capacitat d'emmagatzematge: És obligatori emplenar-la si s'instal·la 

emmagatzematge. Dada que figura el full de característiques tècniques de l'equip. 

 

(11) Potència d'emmagatzematge: És obligatori emplenar-la si s'instal·la 

emmagatzematge. Dada que figura en el full de característiques tècniques de l'equip. 

 

En el cas de l'emmagatzematge només seran considerades elegibles les instal·lacions 

d'emmagatzematge que no superen una ràtio de capacitat instal·lada d'emmagatzematge 

enfront de potència de generació de 2 kWh/kW. 

 

 

(12) Potència instal·lada on es retira la coberta d'amiant (kWp): en cas de realitzar-la, se 

subvencionaran costos addicionals que se sumaran a la quantia màxima de l'ajuda. S'ha 

d’indicar la potència que s’ha d’instal·lar en la coberta de la qual es retira l'amiant (per 

exemple, pot ser que la instal·lació total siga de 10 kWp però en la coberta de la qual es 

retira amiant només s’hagen d’instal·lar 5 kWp). 

 

(13) Potència instal·lada realitzada en marquesina: en cas de realitzar-la, se 

subvencionaran costos addicionals que se sumaran a la quantia màxima de l'ajuda. 

Comunament es coneix com a marquesina una coberta lleugera que protegeix 

determinats espais, i que permet activitat sota, el que la diferenciaria de la mera 

estructura de suport de panells necessària per a adaptar la instal·lació en una coberta. 

La ubicació de la marquesina no té relació amb l'ajuda. El fet que es puga col·locar o no 

en un determinat emplaçament (per exemple, àtic o aparcament) dependrà de la 

normativa urbanística aplicable, la qual han de complir. S’ha d’indicar la potència que 

s'instal·larà sobre la marquesina. 

 



 

 
 

G) DOCUMENTACIÓ QUE S'HA D'APORTAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1): Acreditació de la representació, si és el cas: 

En cas que es vulga tramitar un procediment en representació d'altres persones físiques o 

jurídiques, es podrà atorgar aquesta representació a través del Registre de Representants 

(https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/). 

L'accés al Registre de Representants per part dels representats pot realitzar-se utilitzant un 

certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de segell electrònic d'entitat (si és 

persona jurídica). 

Així mateix, seran vàlids tots els mitjans de representació legalment acceptats indicats en 

la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques, article 5. 

(2): Pressupost: 

Pressupost de l'empresa o empreses que realitzaran l'execució de les actuacions, prou 

desglossat, de data posterior a la publicació en el Boletín Oficial del Estado del RD 477/2021. 

En el cas de destinataris últims subjectes a normativa de contractació pública, aquesta 

documentació podrà substituir-se per l'esborrany dels plecs de licitació corresponents. 

Cal tindre en compte que quan l'import del cost subvencionable supere 40.000 euros, el 

destinatari últim de l'ajuda haurà d'acreditar que ha sol·licitat, almenys, tres ofertes de 

diferents proveïdors, de conformitat amb el que estableix aquest precepte, i aportar una 

memòria que justifique, raonablement, l'elecció del proveïdor quan aquesta no haja recaigut 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

file:///C:/Users/D22585176G/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/UIF2KYY5/(https:/www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/)


 

 
 
en l'oferta econòmica més avantatjosa. Aquesta documentació s'haurà de presentar una 

vegada finalitzada l'obra com a part de la documentació justificativa. 

Tant el pressupost presentat com l'actuació han de ser de data posterior al 30 de juny de 

2021. 

(3): Acord de repartiment d'autoconsum col·lectiu o acord de repartiment de la comunitat 

de propietaris: en projectes d'autoconsum col·lectiu o en edificis plurifamiliar per a 

justificació. 

(4): Projectes >100 kW potència nominal: únicament en el cas que se superen els 100 kW 

de potència nominal ha d'aportar-se la documentació següent segons s'indica: 

✓ Pla estratègic 

✓ Justificació del compliment de no causar mal significatiu 

✓ Memòria resum de la gestió de residus. 

No es disposa de models per a la documentació esmentada, haurà de complir els requisits 

que s'indiquen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5): Declaració responsable del promotor: segons model disponible en el procediment, 

només per al cas que el projecte o actuació no s'haja sotmés a l’autorització administrativa 

prèvia, declaració responsable o comunicació prèvia ni es trobe inclòs en cap dels supòsits 

de la Llei 21/2013 d'avaluació ambiental. (DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL PROMOTOR 

(AJUDES PER A INSTAL·LACIONS D'AUTOCONSUM. PROGRAMA D'INCENTIUS 4)) 

 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/27358_P.pdf
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/27358_P.pdf


 

 
 
(6): Projecte promogut per comunitats d'energies renovables o comunitat ciutadana 

d'energia. 

(7): Declaració responsable d'emmagatzematge: segons el model disponible en el 

procediment, només per al cas que s'incloga emmagatzematge (DECLARACIÓ RESPONSABLE 

DEL TÈCNIC COMPETENT PROJECTISTA O EMPRESA INSTAL·LADORA (AJUDES PER A 

INSTAL·LACIONS D'AUTOCONSUM. PROGRAMA D'INCENTIUS 4). Aquesta declaració és conjunta 

per al (4) i el (6). 

(8): S'haurà d'aportar juntament amb la sol·licitud la documentació acreditativa de 

destinatari últim, segons el tipus de destinatari, aquella documentació que n’acredite la 

condició:  

i. Inscripció en el registre corresponent o estatuts o actes de constitució. 

ii. Alta en el cens d'empresaris. 

iii. Còpia del contracte/Acta de constitució i estatuts vigents registrats. 

iv. Còpia d'estatuts i escriptura de títol constitutiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9): Declaració responsable de tècnic competent d’un consum igual o superior 80 %: 

segons el model (DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL TÈCNIC COMPETENT PROJECTISTA O 

EMPRESA INSTAL·LADORA (AJUDES PER A INSTAL·LACIONS D'AUTOCONSUM. PROGRAMA 

D'INCENTIUS 4) aquesta declaració és conjunta per al (4) i el (6). 

(10): Declaració responsable d'altres ajudes: segons el model. (DECLARACIÓ D'AJUDES 

(AJUDES PER A INSTAL·LACIONS D'AUTOCONSUM PROGRAMA D'INCENTIUS 4)) 

(11): S’ha d’adjuntar el model de domiciliació bancària emplenat, juntament amb la 

documentació acreditativa del compte.( MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA). Juntament 

amb aquest model s'ha d'aportar la documentació que acredite la titularitat del compte. 

 

 

 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/27359_P.pdf
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/27359_P.pdf
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/27359_P.pdf
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/27359_P.pdf
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/27359_P.pdf
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/27359_P.pdf
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/27357_P.pdf
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/27357_P.pdf
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/07000_BI.pdf


 

 
 

 

RESUM LLISTA DE LA DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR JUNTAMENT AMB LA 

SOL·LICITUD 

✓ Acreditació de la representació, si és el cas. 

✓ Documentació acreditativa de destinatari últim, si és el cas. 

✓ Declaració responsable d'altres ajudes i de minimis, segons el model. 

✓ Domiciliació bancària i acreditació de la titularitat del compte. 

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA: 

✓ Pressupost. 

✓ Acord d’autoconsum col·lectiu, si és el cas. 

✓ Informe si P>100 kW, si és el cas. 

✓ Declaració responsable del promotor, si és el cas, segons el model. 

✓ Projecte promogut per comunitats d'energia o comunitats ciutadanes d'energia, si és el 

cas. 

✓ Declaració responsable del tècnic competent (per a 80 % i emmagatzematge) segons el 

model. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

H) DECLARACIONS RESPONSABLES DE LA PERSONA SOL·LICITANT 

S'hauran de marcar totes les caselles, així com adjuntar els models de declaracions que 

escaiguen. 

 

 

 

 

S'ha d'indicar el número que escaiga segons el cas: 

(4). Aquelles en les quals la quantia per atorgar a cada beneficiari no supere en la 

convocatòria l'import de 10 .000 euros.  

(5). Aquelles que, per concórrer circumstàncies justificades degudament, derivades de la 

naturalesa, el règim o la quantia de la subvenció, establisca el ministre d'Economia i Hisenda 

mitjançant una ordre ministerial, o l'òrgan competent en cada comunitat autònoma o entitat 

local.  



 

 
 
(6). Les subvencions atorgades a les administracions públiques així com als organismes, 

entitats públiques i fundacions del sector públic dependents d'aquelles, excepte previsió 

expressa en contra en les bases reguladores de la subvenció.  

(7). Les subvencions destinades a finançar projectes o programes d'acció social i 

cooperació internacional que es concedisquen a entitats sense fins lucratius, així com a 

federacions, confederacions o agrupacions d'aquestes. 

 

I) SOL·LICITUD 

 

 

Cal indicar en aquesta casella l'import total de l'ajuda que serà la suma de tots els mòduls d'ajuda 

aplicables i segons els costos subvencionables. 

 

 

AJUDA TOTAL = AJUDA BASE PER AUTOCONSUM + AJUDA PER REPTE DEMOGRÀFIC AUTOCONSUM + 

AJUDA PER RETIRADA D'AMIANT AUTOCONSUM + AJUDA PER INSTAL·LACIÓ DE MARQUESINA 

AUTOCONSUM + AJUDA BASE PER EMMAGATZEMATGE + AJUDA PER REPTE DEMOGRÀFIC 

EMMAGATZEMATGE 

 


