
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 O SENSE EMMAGATZEMATGE 
 

ANNEX QUADRE ACTUACIONS I IMPORTS 
 
 
Mòduls d'ajuda base: 
 
- Instal·lacions d'autoconsum 
 
 
A) Sector residencial 
 

Actuacions 
Mòdul 

[Ajuda (€/kWp) o 
(€/kW)] 

Mòdul per al cas 
d'autoconsum 

col·lectiu 
[Ajuda (€/kWp) o 

(€/kW)] 

Instal·lació Fotovoltaica autoconsum (1.000 kWp < P ≤ 5.000 
kWp). 

300 355 

Instal·lació Fotovoltaica autoconsum (100 kWp < P ≤ 1.000 
kWp). 

350 420 

Instal·lació Fotovoltaica autoconsum (10 kWp < P ≤ 100 
kWp). 

450 535 

Instal·lació Fotovoltaica autoconsum (P ≤ 10 kWp). 600 710 

Instal·lació eòlica (500 kW < P ≤ 5.000 kW) per a autoconsum. 650 775 

Instal·lació eòlica (20 kW < P ≤ 500 kW) per a autoconsum. 1.950 2.250 

Instal·lació eòlica (P ≤ 20 kW) per a autoconsum. 2.900 3.350 

 
 
B) Administracions públiques i tercer sector: 
 

Actuacions 
Mòdul 

[Ajuda (€/kWp) o 
(€/kW)] 

Mòdul per al cas 
d'autoconsum 

col·lectiu 
[Ajuda (€/kWp) o  

(€/kW)] 

Instal·lació Fotovoltaica autoconsum (1.000 kWp < P ≤ 5.000 
kWp). 

500 555 

Instal·lació Fotovoltaica autoconsum (100 kWp < P ≤ 1.000 
kWp). 

650 720 

Instal·lació Fotovoltaica autoconsum (10 kWp < P ≤ 100 
kWp). 

750 835 

Instal·lació Fotovoltaica autoconsum (P ≤ 10 kWp). 1.000 1.110 

Instal·lació eòlica (500 kW < P ≤ 5.000 kW) per a autoconsum. 1.150 1.275 

Instal·lació eòlica (20 kW < P ≤ 500 kW) per a autoconsum. 2.700 3.000 

Instal·lació eòlica (P ≤ 20 kW) per a autoconsum. 4.100 4.550 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-Sistemes d'emmagatzematge 
 
L'ajuda aplicar en el cas d'incorporar sistemes d'emmagatzematge (mòdul emmagatzematge) és la següent: 
 

Actuacions 
Mòdul 

emmagatzematge 
[Ajuda (€/kWh)] 

 
Incorporació d'emmagatzematge al projecte 
d'instal·lació d'energia renovable per a autoconsum en 
el sector residencial, les administracions públiques i el 
tercer sector (5.000 kWh < P). 

140 

Incorporació d'emmagatzematge al projecte 
d'instal·lació d'energia renovable per a autoconsum en 
el sector residencial, les administracions Públiques i el 
tercer sector (100 kWh < P ≤ 5.000 kWh). 

245 

Incorporació d'emmagatzematge al projecte 
d'instal·lació d'energia renovable per a autoconsum en 
el sector residencial, les administracions públiques i el 
tercer sector (10 kWh < P ≤ 100 kWh). 

350 

Incorporació d'emmagatzematge al projecte 
d'instal·lació d'energia renovable per a autoconsum en 
el sector residencial, les administracions públiques i el 
tercer sector (P ≤ 10 kWh). 

490 

 
Mòduls ajudes addicionals 
 
- Actuacions addicionals 
 
Les ajudes aplicables sobre actuacions addicionals a afegir, en el seu cas, als presentats en les taules anteriors són els 
següents: 
 

Actuacions 
Mòdul [Ajuda sobre actuació addicional (segons 

cas)] 

Eliminació de l'amiant en cobertes per a projectes 
de solar fotovoltaica. 

P <= 100 kWp: 160 €/kWp 
100 kWp < P <= 1.000 kWp: 110 €/kWp 
1.000 kWp < P ≤ 5.000 kWp: 50 €/kWp 

Instal·lació de marquesines per a projectes de solar 
fotovoltaica. 

120 €/kWp 

 
- Ajuda addicional per repte demogràfic. 
 
L'import d'aquestes ajudes addicionals serà el següent: 
 

 Ajuda addicional per repte demogràfic-Autoconsum amb energies 
renovables 

Ajuda addicional per repte 
demogràfic (€/kWp) o (€/kW) 

Instal·lació Fotovoltaica autoconsum (1.000 kWp < P ≤ 5.000 kWp). 30 

Instal·lació Fotovoltaica autoconsum (100 kWp < P ≤ 1.000 kWp). 35 

Instal·lació Fotovoltaica autoconsum (10 kWp < P ≤ 100 kWp). 40 

Instal·lació Fotovoltaica autoconsum (P ≤ 10 kWp). 55 

Instal·lació eòlica (500 kW < P ≤ 5.000 kW) per a autoconsum. 65 

Instal·lació eòlica (20 kW < P ≤ 500 kW) per a autoconsum. 150 

Instal·lació eòlica (P ≤ 20 kW) per a autoconsum. 225 

 Ajuda addicional per repte 
demogràfic (€/kWh) 

Incorporació d'emmagatzematge al projecte d'instal·lació d'energia 
renovable per a autoconsum en el sector residencial, les administracions 
públiques i el tercer sector. 

15 

 


