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1. On s'ha publicat la Resolució sobre les ajudes? 

La Resolució de 14 d'octubre de 2021, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, 

Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen de forma anticipada, per a 

l'any 2022, ajudes dins del programa d'incentius 4, realització d'instal·lacions de autoconsum 

amb fonts d'energia renovable, en el sector residencial, les administracions públiques, i el 

tercer sector emmagatzematge amb o sense, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació 

i Resiliència, es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) el dia 25 

d'octubre de 2021  

La Resolució indicada podrà trobar-se en el següent enllaç:  

https://dogv.gva.es/datos/2021/10/25/pdf/2021_10462.pdf 

 

2. Quan es poden sol·licitar les ajudes? 

El termini de presentació de sol·licituds serà des de les 9.00 hores de l'11 de gener de 2022 i 

fins al 31 de desembre de 2023.  

Es poden sol·licitar per a instal·lacions realitzades a partir del 30 de juny de 2021 que 

complisquen els requisits i es puguen justificar. Les instal·lacions hauran d'estar en 

funcionament almenys durant 5 anys i s'ha d'assegurar la titularitat de la instal·lació per part 

del destinatari últim almenys durant aquests 5 anys a comptar des de la concessió de l'ajuda. 

 

3. Qui pot ser persona beneficiària? 

Haurà d'acollir-se a algun dels següents requisits per als beneficiaris establits en l'apartat 

segon de la Resolució. 

• Persones físiques que no realitzen cap activitat econòmica per la qual oferisquen béns 

i/o serveis en el mercat. 

• Les entitats locals de la Comunitat Valenciana i el sector públic institucional de 

qualssevol administracions públiques de la Comunitat Valenciana a què es refereix 

l'article 2.2 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, aquest 

últim sempre que no realitze cap activitat econòmica per la qual oferisquen béns i/o 

serveis en el mercat. 

• Les persones jurídiques que no realitzen cap activitat econòmica, per la qual 

oferisquen béns i/o serveis en el mercat, incloses les entitats o organitzacions del 

tercer sector. A l'efecte del Reial decret 477/2021, s'entén com a entitats o 

organitzacions del tercer sector les entitats o organitzacions privades sense ànim de 

lucre que no realitzen cap activitat econòmica, per la qual oferisquen béns i/o serveis 

en el mercat. 

• Les persones físiques que realitzen alguna activitat econòmica, per la qual oferisquen 

béns i/o serveis en el mercat, i en aquest cas hauran d'estar donats d'alta en el Cens 

https://dogv.gva.es/datos/2021/10/25/pdf/2021_10462.pdf


 
 

d'Empresaris, Professionals i Retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, 

i estaran sotmesos als requisits i límits establits en el Reglament (UE) núm. 1407/2013 

de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 

del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L 352 

de 24.12.2013), que ha sigut modificat pel Reglament (UE) núm. 2020/972 de la 

Comissió, de 2 de juliol de 2020, pel qual es modifiquen el Reglament (UE) núm. 

1407/2013 pel que fa a la seua pròrroga i el Reglament (UE) núm. 651/2014 pel que fa 

a la seua pròrroga i els ajustos pertinents (DOUE L 215 de 07.07.2020). 

• Comunitats de propietaris, regulades per la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre 

propietat horitzontal, que hauran de complir amb el que es disposa en la Llei 38/2003, 

de 17 de novembre. 

• Les comunitats d'energies renovables i les comunitats ciutadanes d'energia, segons 

definició de la Directiva 2018/2001, del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de 

desembre de 2018, relativa al foment de l'ús d'energia procedent de fonts renovables, 

i de la Directiva 2019/944, del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juny de 2019, 

sobre normes comunes per al mercat interior de l'electricitat i per la qual es modifica 

la Directiva 2012/27/UE, respectivament, així com de l'article 4 del Reial decret llei 

23/2020, de 23 de juny, pel qual s'aproven mesures en matèria d'energia i en altres 

àmbits per a la reactivació econòmica, quan no realitzen cap activitat econòmica per la 

qual oferisquen béns i/o serveis en el mercat. 

Els autònoms s'emmarquen en el programa d'incentius 4 i únicament podrien fer instal·lacions 
en el sector residencial. 

Si la instal·lació se situa en el sector residencial sí que podria sol·licitar ajuda en el programa 
d'incentius 4, sempre que l'ús principal de la referència cadastral associada a aquesta siga 
“Residencial”.  

En qualsevol cas, per a la resta dels autònoms que no tenen opció de desenvolupar la seua 
activitat en el sector residencial, s'està valorant una modificació de l’RD 477/2021. 

 

4. Són compatibles aquestes ajudes amb les ajudes de minimis per a persones 

beneficiàries que realitzen alguna activitat econòmica per la qual s'ofereixen béns 

i/o serveis al mercat? 

Respecte de les persones beneficiàries que realitzen alguna activitat econòmica per la qual 

s'ofereixen béns i/o serveis al mercat, estaran sotmesos als requisits i límits establits en el 

Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació 

dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis 

(DOUE L 352 de 24.12.2013), que ha sigut modificat pel Reglament (UE) núm. 2020/972 de la 

Comissió, de 2 de juliol de 2020, pel qual es modifiquen el Reglament (UE) núm. 1407/2013 pel 

que fa a la seua pròrroga i el Reglament (UE) núm. 651/2014 pel que fa a la seua pròrroga i els 

ajustos pertinents (DOUE L 215 de 07.07.2020) d'acord amb l'article 3.2 del Reglament, 

l'import total d'ajuda sota aquest concepte de minimis, concedida per un Estat membre a una 

única empresa, no excedirà de 200.000 € durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. 

L'import total de minimis concedit a una única empresa que realitze per compte d'altri 

operacions de transport de mercaderies per carretera no excedirà de 100.000 € durant 



 
 

qualsevol període de tres exercicis fiscals. D'acord amb l'article 6.1 d'aquest reglament, abans 

de concedir l'ajuda s'haurà de comprovar que aquesta concessió no dóna lloc al fet que 

l'import total de les ajudes de minimis concedides sobrepassa el límit esmentat. En cas que se 

supere aquest límit màxim cap nova ajuda podrà acollir-se al Reglament de minimis.  

Les ajudes de minimis concedides conformement amb aquest reglament podran acumular-se 

amb:  

a) Altres ajudes de minimis concedides conformement amb el Reglament (UE) núm. 360/2012 

de la Comissió fins al límit màxim establit en aquest últim Reglament.  

b) Altres ajudes de minimis concedides conformement amb altres reglaments de minimis fins al 

límit màxim pertinent que s'estableix en l'article 3, apartat 2, d'aquest Reglament 1407/2013 

(200.000 euros en tres exercicis fiscals). No s'acumularan amb cap ajuda estatal en relació amb 

les mateixes despeses subvencionables o amb ajuda estatal per a la mateixa mesura de 

finançament de risc, si aquesta acumulació excedira de la intensitat d'ajuda o de l'import 

d'ajudes superior corresponent fixat en les circumstàncies concretes de cada cas per un 

reglament d'exempció per categories o una decisió adoptats per la Comissió.  

Les ajudes de minimis que no es concedisquen per a costos subvencionables específics ni 

puguen atribuir-se a costos subvencionables específics podran acumular-se amb altres ajudes 

estatals concedides en virtut d'un reglament d'exempció per categories o d'una decisió 

adoptats per la Comissió. 

 

5. Quan s'han hagut d'iniciar les actuacions? 

Es consideren actuacions subvencionables 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, quan la seua data d'inici siga posterior al 30 de juny de 

2021, d'acord amb el que s'estableix en l'apartat 6 del article 13 de l’RD 477/2021, de 29 de 

juny. 

 

6. Quins tipus d'actuacions són subvencionables? 

Les actuacions de generació renovable subvencionables inclouen tant actuacions 

fotovoltaiques com eòliques, en tots dos casos per a autoconsum, inclou les instal·lacions 

d'autoconsum i els sistemes d'emmagatzematge, en aquest últim cas quan potestativament 

s'hagen incorporat a les instal·lacions d'autoconsum. 

 

Per a cada tecnologia (eòlica o fotovoltaica) només serà elegible una actuació per destinatari 

últim de l'ajuda i per ubicació o lligades al mateix consum o consums. 

 

A l'efecte d'aquesta convocatòria, s'entén per instal·lacions d'autoconsum les establides en el 

Reial decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, 

tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica. També es consideren actuacions 

subvencionables les instal·lacions aïllades de la xarxa no regulades en el Reial decret 244/2019, 

de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de 

l'autoconsum d'energia elèctrica. 



 
 

Seran subvencionables les instal·lacions híbrides compostes per equips de generació solar 

fotovoltaica i eòlics per a autoconsum amb o sense emmagatzematge. Hauran de presentar 

expedients separats per a cadascuna de les actuacions.  

 

7. Quina és la potència màxima subvencionable? 

La subvenció màxima a percebre es correspondrà amb els 5 primers MW de potència de la 

instal·lació. Es permet la instal·lació de potències superiors a aquest límit, però en cap cas 

podran percebre ajuda per la potència que supere els 5 MW indicats. 

 

8. Quina és la potència d'instal·lació? 

En les instal·lacions eòliques, la potència de la instal·lació de generació, el terme kW es refereix 

a la potència de la instal·lació objecte de la sol·licitud o concessió de l'ajuda, que es 

correspondrà amb la potència nominal dels equips de generació eòlica (aerogeneradors), que 

s'entendrà com la potència activa màxima que poden aconseguir aquests equips de generació 

segons la definició de l'article 3 del Reial decret 413/2013, de 6 de juny. En el cas que la 

instal·lació estiga composta per diversos aerogeneradors, la potència de la instal·lació serà la 

suma de la potència nominal de cada aerogenerador.  

 

En instal·lacions solars fotovoltaiques, la potència de la instal·lació de generació fa referència a 

les potències màximes unitàries dels mòduls fotovoltaics que configuren la instal·lació 

(coneguda comunament com a potència pic). 

 

9. Quina documentació s'ha de presentar?  

a) En el cas que la sol·licitud es presente a través d'un representant, la persona signant de la 

sol·licitud de l'ajuda haurà d'acreditar la seua representació per mitjà de la documentació 

corresponent, o bé estar inscrit en el Registre de Representants de la ACCV 

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

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

desglossat, de data posterior a 30 de juny de 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. 

Quan l'import del cost subvencionable supere les quanties establides en la normativa de 

contractació pública aplicable per al contracte menor, i no concórrega cap dels supòsits 

previstos per l'article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, el destinatari últim de 

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

conformitat amb el que s'estableix per aquest precepte, i aportar una memòria que justifique 

raonablement l'elecció del proveïdor quan aquesta no haja recaigut en l'oferta econòmica més 

avantatjosa. Aquesta documentació s'haurà de presentar una vegada finalitzada l'obra com a 

part de la documentació justificativa. 

Import del valor estimat contractes obres i subministraments o serveis a partir del qual han de 

recaptar-se almenys tres ofertes de diferents proveïdors, d'acord amb el article 118.1 de la Llei 

9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic: 

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


 
 

• Contractes d'obres amb valor estimat igual o superior a 40.000 euros: obligació 

d'acreditar que s'han sol·licitat, almenys, tres ofertes de diferents proveïdors, de 

conformitat amb el que s'estableix per aquest precepte, i aportar una memòria que 

justifique raonablement l'elecció del proveïdor quan aquesta no haja recaigut en 

l'oferta econòmica més avantatjosa. 

• Contractes de subministrament o serveis amb valor estimat igual o superior a 15.000 

euros: obligació d'acreditar que s'han sol·licitat, almenys, tres ofertes de diferents 

proveïdors, de conformitat amb el que s'estableix per aquest precepte, i aportar una 

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

recaigut en l'oferta econòmica més avantatjosa. 

c) Sempre que el projecte supere els 100 kW de potència nominal, s'aportarà un informe que 

indique: 

• Un pla estratègic on s'indique l'origen o lloc de fabricació (nacional, europeu o 

internacional) dels components de la instal·lació i el seu impacte mediambiental, 

incloent l'emmagatzematge, els criteris de qualitat o durabilitat utilitzats per a 

seleccionar els diferents components, la interoperabilitat de la instal·lació o el seu 

potencial per a oferir serveis al sistema, així com l'efecte tractor sobre pimes i 

autònoms que s'espera que tinga el projecte. Podrà incloure, a més, estimacions del 

seu impacte sobre l'ocupació local i sobre la cadena de valor industrial local, regional i 

nacional. Aquest document serà publicat en la pàgina web de la Conselleria 

d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. 

• Justificació del compliment pel projecte del principi de no causar cap dany significatiu 

a cap dels objectius mediambientals establits en el Reglament (UE) 2020/852 el 

Parlament Europeu i del Consell de 18 de juny de 2020, relatiu a l'establiment d'un 

marc per a facilitar les inversions sostenibles, i pel qual es modifica el Reglament (UE) 

2019/2088. 

• Per a la correcta acreditació del compliment de la valorització del 70% dels residus de 

construcció i demolició generats en les obres civils realitzades, es presentarà una 

memòria resumeixen on es reculla la quantitat total de residu generat, classificats per 

codis LER, i els certificats dels gestors de destinació, on s'indique el percentatge de 

valorització aconseguit. Els residus perillosos no valoritzables no es tindran en compte 

per a consecució d'aquest objectiu 

d) Per al cas que el projecte no s'haja sotmés a autorització administrativa prèvia, ni a 

declaració responsable o comunicació prèvia a cap administració, i que no es trobe en cap dels 

supòsits d'avaluació d'impacte ambiental obligatòria contemplats en l'article 7 de la Llei 

21/2013 d'avaluació ambiental, s'aportarà una Declaració Responsable del Promotor del 

Projecte sobre la no afectació mediambiental del projecte. Això no serà aplicable per a 

actuacions dutes a terme en la tecnologia solar fotovoltaica en coberta. 

 

e) En el cas de comunitats d'energies renovables o comunitat ciutadana d'energia, s'haurà de 

presentar el projecte promogut per aquestes. 

A més, s'aportarà la següent documentació tècnica: 



 
 

 

A) Dades del projecte:  

a) Ubicació exacta del projecte, tecnologia aplicada, potència de la instal·lació de generació 

(per a fotovoltaica s'identificarà potència nominal d'inversors (kW) i potència nominal de 

mòduls fotovoltaics (kWp)), i energia anual estimada produïda per la instal·lació, i que 

s'inclouran en la sol·licitud.  

La ubicació del projecte haurà de quedar clarament identificada, i caldrà aportar l'adreça 

postal completa (carrer, número o km i municipi), indicant si es realitza o no en coberta, 

municipi i parcel·la o número de polígon, la referència cadastral i les coordenades UTM. 

Addicionalment a això, haurà d'identificar-se el punt o punts de consum als quals se 

subministrarà energia elèctrica. 

b) Ha d'indicar-se si existeix o no emmagatzematge, i si escau capacitat del sistema 

d'emmagatzematge i potència d'instal·lació d'emmagatzematge, que s'inclouran en la 

sol·licitud. 

En el cas d'existir sistema d'emmagatzematge, haurà de tindre's en compte que aquest no 

supere una ràtio de capacitat instal·lada d'emmagatzematge enfront de potència de generació 

de 2 kWh/kW. 

c) Actuacions addicionals: haurà d'indicar-se si es retira la coberta d'amiant, si es desmantellen 

instal·lacions existents, si inclou marquesina, i si inclou autoconsum col·lectiu, dades que es 

faran constar en la sol·licitud. 

 

B) En el cas d'incloure sistemes d'emmagatzematge, s'haurà de presentar declaració 

responsable signada per un tècnic competent o empresa instal·ladora que acredite que el 

sistema d'emmagatzematge no estarà directament connectat a la xarxa, sinó que formarà part 

de la instal·lació d'autoconsum. 

 

C) S'haurà de presentar una declaració responsable signada per un tècnic competent o 

empresa instal·ladora, que estime que el consum anual d'energia per part del consumidor o 

consumidors associats a la instal·lació siga igual o major al 80% de l'energia anual generada per 

la instal·lació. Així mateix, s'haurà de justificar aquesta estimació una vegada executada la 

instal·lació, i abans d'acordar el pagament de l'ajuda corresponent. 

 

I s'aportarà també la documentació acreditativa de la classe de destinatari últim: 

 

a) Respecte dels beneficiaris persones jurídiques que no realitzen cap activitat econòmica, per 

la qual oferisquen béns i/o serveis en el mercat, incloses les entitats o organitzacions del tercer 

sector hauran d'aportar acreditació d'estar legalment constituïdes i inscrites en el registre 

corresponent. 

b) Respecte dels beneficiaris persones físiques que realitzen alguna activitat econòmica, per la 

qual oferisquen béns i/o serveis en el mercat hauran d'aportar certificat d'alta en el Cens 

d'Empresaris, Professionals i Retenidors de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària. 

c) Respecte dels beneficiaris comunitats d'energies renovables i les comunitats ciutadanes 

d'energia, hauran d'aportar còpia del contracte/acta de constitució i estatuts vigents registrats 

de les comunitats d'energia renovable i les comunitats ciutadanes d’ORERO energia. 



 
 

 

 

10. Quina seria la quantia de l'ajuda? 

La quantia de les ajudes s'inclou en l'annex III del RD 477/2021, atesa la tipologia d'actuació 

subvencionable i destinatari últim. Les ajudes s'atorguen com a imports fixos unitaris o 

"mòduls" que cobriran parcialment els costos subvencionables.  

 

L'ajuda total a percebre s'obtindrà així: Ajuda total = Mòdul x Ps + Mòdul emmagatzematge x 

Cap. 

 

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. 

 

En tot cas, l'ajuda final a percebre per la persona sol·licitant no podrà superar el cost 

subvencionable total de l'actuació efectivament realitzada, convenientment justificat. 

 

En el cas d'ajuda addicional, que poguera correspondre en cada cas, segons s'estableix en els 

apartats següents, l'import de l'ajuda a atorgar serà la suma de l'Ajuda Base i l'Ajuda 

addicional. 

 

En qualsevol cas, aquest import estarà sotmés als límits que establisca la normativa europea 

aplicable d'ajudes d'estat. Aquest import consistirà en una ajuda base, i ajuda addicional, 

aplicable, si escau, sobre actuacions addicionals a la instal·lació d'autoconsum, o vinculades al 

repte demogràfic, consistint en un valor fix per unitat de potència o capacitat 

d'emmagatzematge, «mòdul», que es detalla en l'apartat següent. 

 

 

 

Mòduls d'ajuda base: 

 

• Instal·lacions d'autoconsum 

A) Sector residencial: Vegeu annex Quadre Actuacions. 

B) Administracions públiques i tercer sector: Vegeu annex Quadre Actuacions. 

• Sistemes d'emmagatzematge 

L'ajuda a aplicar en el cas d'incorporar sistemes d'emmagatzematge (mòdul 

emmagatzematge) és la següent: Vegeu annex Quadre Actuacions. 

 

Mòduls ajudes addicionals: 

 

• Actuacions addicionals 

Les ajudes aplicables sobre actuacions addicionals a afegir, si escau, als presentats en 

les taules anteriors són els següents: Vegeu annex Quadre Actuacions. 

• Ajuda addicional per repte demogràfic 

L'import d'aquestes ajudes addicionals serà el següent: Vegeu annex Quadre 

Actuacions. 

 



 
 

En l'enllaç adjunt es pot consultar un arxiu d’Excel per a realitzar el càlcul de l'estimació de 

l'ajuda. 

 

11. Com es justifiquen les subvencions concedides? 

La sol·licitud de pagament de la subvenció es dirigirà a la direcció general competent en 

matèria de transició ecològica, en el termini màxim de 18 mesos des de la data de notificació 

de la resolució de concessió de l'ajuda. 

Les actuacions subvencionades hauran d'estar executades, operatives i justificades en el 

termini màxim de 18 mesos des de la data de notificació de la resolució de concessió de 

l'ajuda. 

Les despeses efectuades es justificaran mitjançant factures i documents de pagament, o 

documents de valor probatori equivalent d'acord amb la normativa aplicable i el que es 

disposa en la present convocatòria, que hauran d'anar a nom del propietari de la instal·lació. 

 

12. Quins són els criteris de concessió de les ajudes? 

Les ajudes s'atorguen en règim de concurrència competitiva simple, i seran ateses per rigorós 

ordre de presentació fins a l'esgotament dels fons, tal com s'estableix en l'article 16 apartat 6 

del Reial decret 477/2021, de 29 de juny, pel qual s'aprova la concessió directa a les 

comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla d'ajudes per a l'execució de diversos 

programes d'incentius lligats a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts d'energia 

renovable, així com a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en 

el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i es disposa en l'article 165.2.f), de 

la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic 

instrumental i de subvencions. El criteri d'atorgament de les ajudes, per tant, serà el del 

moment de presentació de les corresponents sol·licituds. 

 

Les sol·licituds es resoldran en la mesura i en l'ordre en què estiguen correctament 

formalitzades i completades. 

En cas d'esgotament del pressupost assignat, podran continuar registrant-se sol·licituds, les 

quals seran incloses en una llista de reserva provisional, que seran ateses per rigorós ordre 

d'entrada, supeditades al fet que es produïsquen desestimacions, desistiments, renúncies o 

revocacions de les sol·licituds d'ajuda prèvies que pogueren alliberar pressupost, o al fet que 

es produïsca un increment pressupostari d'acord amb el que es disposa en la present 

convocatòria. En cap cas, formar part de la llista de reserva provisional generarà cap dret per a 

la persona o entitat sol·licitant, fins que no es valide la sol·licitud. 

 

13. Aquestes ajudes, són compatibles amb les deduccions fiscals de l'IVACE? 

De acord amb el que es disposa en la lletra g) de l'article 2.4 de la Llei general de subvencions, 
els beneficis fiscals no tenen la consideració de subvenció i atés que la incompatibilitat del 
programa es refereix a altres subvencions o ajudes, entenent-la, en clau nacional, i no a 
l'efecte d'ajudes d'estat, el benefici fiscal no tindria el caràcter de subvenció o ajuda. No 

https://agroambient.gva.es/va/web/transicion-ecologica/noticies/-/asset_publisher/DWwmTbb9X9WK/content/resolucio-de-14-d’octubre-de-2021-de-la-consellera-d’agricultura-desenvolupament-rural-emergencia-climatica-i-transicio-ecologica-per-la-qual-es-convo?redirect=https%3A%2F%2Fagroambient.gva.es%2Fca%2Fweb%2Ftransicion-ecologica%2Fnoticies%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_DWwmTbb9X9WK%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1


 
 

obstant això, ja que es tracta d'una consulta en matèria fiscal recomanem adreçar-se a 
l'Agència Tributària per a més detall. 

 

14. Aquestes ajudes són deduïbles fiscalment? 

Aquestes ajudes podrien ser deduïbles en la declaració de l'IRPF de l'exercici corresponent. No 
obstant això, com que es tracta d'una consulta en matèria fiscal recomanem adreçar-se a 
l'Agència Tributària per a més detall. 

 

15. Hi haurà bestretes per a persones físiques sense activitat econòmica? 

D'acord amb l'apartat 8 de la Resolució de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, 

Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen de forma anticipada per a 

l'any 2022 ajudes dins del Programa d'incentius 4 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, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació 

i Resiliència, per a aquelles actuacions el cost subvencionable de les quals supere els 50.000 

euros, les persones beneficiàries podran sol·licitar bestretes del pagament de l'ajuda. Les 

característiques de les bestretes als destinataris últims de les ajudes que així ho sol·liciten, 

hauran de complir amb les següents característiques: 

a) Aquestes bestretes siguen objecte d'una garantia atorgada per un banc o una altra 

entitat financera que estiga establida a Espanya, conforme al que es disposa en els 

articles 45 i següents del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, aprovat 

per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, o bé d'una línia de crèdit que oferisquen 

com a garantia qualsevol organisme o administració pública espanyola. La garantia 

serà presentada en l'òrgan competent per a la seua recepció en l'àmbit de la 

Generalitat Valenciana. 

b) Aquestes bestretes no poden superar el 50% de l'import total de l'ajuda amb caràcter 

general, d'acord amb el que s'estableix en l'article 17 del Decret llei 6/2021, d'1 d'abril, 

del Consell, de mesures urgents en matèria economicopressupostària per a l'execució 

d'actuacions financeres per instruments europeus per a donar suport a la recuperació 

de la crisi conseqüència de la COVID-19. 

c) Aquestes bestretes s'han de destinar exclusivament a cobrir despeses del projecte 

objecte de subvenció i es justifiquen adequadament. 

d) D'acord amb el que s'estableix en l'article 61.3 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de 

desembre, els destinataris últims d'aquestes bestretes hauran d'acreditar que es 

troben al corrent del pagament de les obligacions de reembossament de qualssevol 

altres bestretes concedides anteriorment amb càrrec als crèdits específicament 

consignats per a la gestió de fons europeus en els pressupostos generals de l'Estat. 

El compliment d’aquestes condicions es comprovarà amb anterioritat al pagament, i s’exigirà, 

quan no puga acreditar-se d'una altra manera, una declaració responsable del destinatari últim 

o certificació de l'òrgan competent si aquest fóra una administració pública. 

 

16. Les persones físiques sense activitat econòmica tenen alguna obligació respecte de la 

publicitat de l'ajuda? 



 
 

Sí, d'acord amb el que s'estableix en l'apartat  vinté punt 3 de la Resolució esmentada “(…) tots 

els beneficiaris de la subvenció hauran de donar l'adequada publicitat del caràcter públic del 

finançament de programes, activitats, inversions o actuacions de qualsevol tipus que siguen 

objecte de subvenció, inclòs el logotip de la Generalitat Valenciana en mitjans de difusió com 

ara cartells, materials impresos, mitjans electrònics o audiovisuals i en qualsevol altre mitjà de 

publicitat que es realitze de l'activitat subvencionada”. 

 

 

 

17. Les persones estrangeres propietàries d'habitatges a Espanya poden sol·licitar 

aquestes ajudes? 

Segons disposa l'article segon "persones beneficiàries" de la Resolució de 14 d'octubre de 

2021, en l'apartat a), podran ser beneficiàries les "Persones físiques que no realitzen cap 

activitat econòmica per la qual oferisquen béns i/o serveis en el mercat." Per tant, entenem 

que aquestes persones físiques sí que podran beneficiar-se de les ajudes per a l'autoconsum, 

sempre que els immobles estiguen situats a la Comunitat Valenciana. 

No obstant això, ha d'acreditar-se la residència fiscal del destinatari últim d'acord amb l'article 

22 del RD 887/2006, conformement amb el que es disposa en l’AII.A. de l'annex II. Els 

sol·licitants que no tinguen residència fiscal a Espanya hauran de presentar un certificat de 

residència fiscal emés per les autoritats competents del seu país de residència. No podran 

obtindre la condició de destinatari últim de l'ajuda les persones o entitats que tinguen la seua 

residència fiscal en els territoris identificats reglamentàriament com a paradisos fiscals, llevat 

que tinguen la condició d'òrgans consultius de l'administració espanyola. 

 

18. S'aplica el règim de minimis a les presents ajudes? 

Estaran sotmesos als requisits i límits establits en el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la 

Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de 

Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L 352 de 24.12.2013), que ha 

sigut modificat pel Reglament (UE) núm. 2020/972 de la Comissió, de 2 de juliol de 2020, pel 

qual es modifiquen el Reglament (UE) núm. 1407/2013 pel que fa a la seua pròrroga i el 

Reglament (UE) núm. 651/2014 pel que fa a la seua pròrroga i els ajustos pertinents (DOUE L 

215 de 07.07.2020) d'acord amb l'article 3.2 del Reglament, l'import total d'ajuda sota aquest 

concepte de minimis, concedida per un Estat membre a una única empresa, no excedirà de 

200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. 

Les ajudes de minimis concedides conformement amb aquest reglament podran acumular-se 

amb: 

         a) Altres ajudes de minimis concedides conformement amb el Reglament (UE) núm. 

360/2012 de la Comissió fins al límit màxim establit en aquest últim Reglament 

         b) Altres ajudes de minimis concedides conformement amb altres reglaments de minimis 

fins al límit màxim pertinent que s'estableix en l'article 3, apartat 2, d'aquest Reglament 

1407/2013 (200.000 euros en tres exercicis fiscals. 

No s'acumularan amb cap ajuda estatal en relació amb les mateixes despeses subvencionables 

o amb ajuda estatal per a la mateixa mesura de finançament de risc, si aquesta acumulació 



 
 

excedira de la intensitat d'ajuda o de l'import d'ajudes superior corresponent fixat en les 

circumstàncies concretes de cada cas per un reglament d'exempció per categories o una 

decisió adoptats per la Comissió. Les ajudes de minimis que no es concedisquen per a costos 

subvencionables específics ni puguen atribuir-se a costos subvencionables específics podran 

acumular-se amb altres ajudes estatals concedides en virtut d'un reglament d'exempció per 

categories o d'una decisió adoptats per la Comissió. 

 

19. És obligatori que el sistema de monitoratge mostre dades addicionals? 

Tal com s’indica en el capítol cinqué, Actuacions subvencionables, apartat 6, totes les 

instal·lacions hauran de comptar amb un sistema de monitoratge de l'energia elèctrica 

produïda per la instal·lació objecte de subvenció. Aquest sistema haurà de mostrar com a 

mínim  la producció energètica renovable en termes diari, mensual i anual, i el corresponent 

consum energètic per als mateixos períodes. 

Les dades addicionals, com ara emissions de CO2 evitades i estalvi econòmic generat per al 

propietari de la instal·lació, no estan incloses com a requisits mínims. 

 

20. Aquestes ajudes es paguen per mòduls complets o per fraccions? Exemple: 5,3kwh 

x600 € serien 3.180 € d'ajuda o 3.000 €. 

La quantia de l'ajuda, segons el capítol seté “Quantia de les ajudes”, s'obté després de 

multiplicar la potència real i la capacitat del sistema d'emmagatzematge pels seus 

corresponents mòduls. 

Els mòduls sí que són fixos dins del rang de potències segons les actuacions. La potència serà la 

realment col·locada, inclosos decimals. 

Pot obtindre una estimació de la seua ajuda amb el següent Excel 

 

21. Les instal·lacions que no sobrepassen els 2,63 KW han d'aportar l'informe tècnic 

justifique la previsió que el consum anual d'energia per part del consumidor o 

consumidors associats a la instal·lació siga igual o major al 80% de l'energia anual 

generada? 

Aquest informe no serà necessari en el cas d'instal·lacions del sector residencial de tecnologia 

fotovoltaica de potència igual o inferior a 2,63 kW ni en instal·lacions del sector residencial de 

tecnologia eòlica de potència igual o inferior a 3,69 kW. 

No obstant això, la no presentació de l'informe  no eximeix de l'obligatorietat de presentar, en 

realitzar la sol·licitud, una declaració responsable signada per un tècnic competent o empresa 

instal·ladora, que estime que el consum anual d'energia per part del consumidor o 

consumidors associats a la instal·lació siga igual o major al 80% de l'energia anual generada per 

la instal·lació. 

 

 

https://agroambient.gva.es/va/web/transicion-ecologica/noticies/-/asset_publisher/DWwmTbb9X9WK/content/resolucio-de-14-d’octubre-de-2021-de-la-consellera-d’agricultura-desenvolupament-rural-emergencia-climatica-i-transicio-ecologica-per-la-qual-es-convo?redirect=https%3A%2F%2Fagroambient.gva.es%2Fca%2Fweb%2Ftransicion-ecologica%2Fnoticies%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_DWwmTbb9X9WK%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1


 
 

 

 

22. Poden els habitatges de nova construcció acollir-se a aquesta subvenció? Com 

justificaran que es consumirà el 80% de l'energia total anual generada per la 

instal·lació?  

Els habitatges de nova construcció sí que poden acollir-se a la subvenció per instal·lació de 

mòduls fotovoltaics. Com pot veure a continuació, podrà realitzar estimacions o previsions, 

però amb l'objectiu de complir el 80%.  

Onzé. Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud d'ajuda “…S'haurà de presentar una 

declaració responsable signada per un tècnic competent o empresa instal·ladora, que estime 

que el consum anual d'energia per part del consumidor o consumidors associats a la 

instal·lació siga igual o major al 80% de l'energia anual generada per la instal·lació. Així mateix, 

s'haurà de justificar aquesta estimació una vegada executada la instal·lació, i abans d'acordar 

el pagament de l'ajuda corresponent.”  

 

23. Un centre escolar privat podria ser beneficiari de les ajudes del programa d'incentius 

4? 

Per tractar-se d'una persona jurídica que realitza una activitat econòmica per la qual ofereix 

béns i serveis, no podria ser persona beneficiària de les ajudes del programa d'incentius 4, 

publicades per RESOLUCIÓ de 14 d'octubre de 2021, de la Conselleria d'Agricultura, 

Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen 

de forma anticipada, per a l'any 2022, ajudes dins del programa d'incentius 4, 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, en el marc del Pla 

de recuperació, transformació i resiliència (DOGV. 9201 / 25.10.2021).   

No obstant això, podrà ser destinatari últim de les ajudes dels programes d'incentius 1, 2 i 3, 

de conformitat amb l'article 11 del Reial decret 477/2021 de 29 de juny, pel qual s'aprova la 

concessió directa a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla d'ajudes per a 

l'execució de diversos programes d'incentius lligats a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb 

fonts d'energia renovables, així com a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el 

sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

 

24. Si el sistema de magatzematge no pot estar connectat a la xarxa elèctrica, hauria de 

ser una instal·lació aïllada? 

Segons la convocatòria de la subvenció del programa d'incentius núm. 4, el sistema de 

magatzematge no pot estar connectat a la xarxa elèctrica. Això no significa necessàriament 

que haja de ser una instal·lació aïllada. Podria connectar-se a la xarxa l'inversor.  

 

 

 



 
 

25. Existeixen incentius per a xicotets municipis?  

En el cas de xicotets municipis, s'estableixen ajudes addicionals de repte demogràfic quan les 

instal·lacions se situen 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. Per a més informació relacionada, pot consultar el següent enllace 

https://sig.mapama.gob.es/geoportal/ o consultar directament el llistat de municipis de Repte 

demogràfic en aquest enllaç 

https://www.idae.es/sites/default/files/documentos/ayudas_y_financiacion/weblistadoinform

ativo-municipios_reto_demografico.xlsx 

 

26. És compatible la recepció de l'ajuda amb les deduccions fiscals de l'IBI que ofereixen 

alguns ajuntaments en instal·lar plaques solars? 

D'acord amb el que es disposa en la lletra g) de l'article 2.4 de la Llei general de subvencions, 

els beneficis fiscals no tenen la consideració de subvenció i com vulga que la incompatibilitat 

del programa es refereix a altres subvencions o ajudes, entenent-la, en clau nacional, i no a 

l'efecte d'ajudes d'estat, el benefici fiscal no tindria el caràcter de subvenció o ajuda. No 

obstant això, ja que es tracta d'un tema fiscal, recomanem consultar-lo amb l'Agència 

Tributària o amb l'ajuntament corresponent. 

  

27. Es pot sol·licitar l'ajuda per a una segona residència? 

Sí, però cal tindre en compte que el consum anual d'energia per part del consumidor o 

consumidors associats a la instal·lació siga igual o major al 80% de l'energia anual generada per 

la instal·lació. 

 

28. Puc sol·licitar l'ajuda si no sóc el propietari de l'habitatge en el qual s'instal·la? 

Sí que és possible realitzar actuacions en edificis i/o terrenys que no siguen titularitat del 

destinatari últim, respectant les condicions del programa, i especialment la propietat de la 

instal·lació per part del destinatari últim, sempre que el beneficiari siga el propietari de la 

instal·lació i la mantinga en funcionament durant 5 anys. 

 

29. Què passa si les despeses reals difereixen de les despeses pressupostades en el 

moment de realitzar la sol·licitud? 

Per qüestions de disponibilitat dels elements de la instal·lació o qualsevol altre motiu, els 

pressupostos per a les instal·lacions poden diferir entre el moment en el qual es va fer el 

pressupost i el moment en el qual s'execute l'obra i instal·lació. 

Així mateix, l'ajuda final a percebre pel sol·licitant, si escau, no podrà superar el cost 

subvencionable total de l'actuació efectivament realitzada, convenientment justificat. 

No obstant això, com en l'apartat d) de l’AII.A1 de l'annex II de l’RD 477/2021, es demana: “d) 

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

https://sig.mapama.gob.es/geoportal/
https://www.idae.es/sites/default/files/documentos/ayudas_y_financiacion/webListadoInformativo-MUNICIPIOS_RETO_DEMOGRAFICO.xlsx
https://www.idae.es/sites/default/files/documentos/ayudas_y_financiacion/webListadoInformativo-MUNICIPIOS_RETO_DEMOGRAFICO.xlsx


 
 

desglossat, de data posterior a la publicació en el Boletín Oficial del Estado del present reial 

decret”; si hi haguera un canvi en el pressupost de l'empresa que executarà la instal·lació, 

haurà d'aportar-se nou pressupost, d'acord amb l'apartat d) anteriorment esmentat. 

No obstant això, una vegada obtinguda la resolució favorable, en cas que el cost final de la 

instal·lació realitzada i justificada siga superior al cost subvencionable aprovat en aquesta 

resolució, l'ajuda finalment atorgada serà la indicada en la resolució i no es cobrirà aquesta 

diferència. 

 

30. Es pot realitzar la sol·licitud abans de tindre la instal·lació feta? 

Segons disposa l'article quinzé de la Resolució de 14 d'octubre de 2021 referida a les 
subvencions d'instal·lacions d'autoconsum, es disposa d'un termini màxim de 18 mesos des de 
la data de notificació de la resolució de concessió de l'ajuda perquè les actuacions estiguen 
executades, operatives i justificades. Per tant, sí que pot realitzar la sol·licitud amb la 
documentació necessària que corresponga sense haver-la executat i justificar a posteriori que 
aquesta instal·lació ha sigut executada.  

 
 
 
 

Enllaç a les preguntes freqüents de l’IDAE:   

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-energias-renovables-en-autoconsumo-

almacenamiento-y-termicas-sector 
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