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PROGRAMA D’ENERGIES RENOVABLES I BIOCARBURANTS 2021 

Dirigit a:  Empreses/cooperatives i entitats de naturalesa pública o privada, incloent 

empresaris individuals. 

Beneficiaris 

Entitat o persona jurídica, de naturalesa pública o privada, incloent les agrupacions sense 

personalitat jurídica i les comunitats de béns, així com els empresaris individuals. 

No podran ser beneficiàries les empreses de serveis energètics (ESE), enteses com a tals 

totes aquelles persones jurídiques que proporcionen serveis energètics en les instal·lacions o 

locals d'un usuari 

Objecte de l'ajuda 

L'objecte d'aquest programa és impulsar les actuacions encaminades a l'explotació dels 

recursos energètics renovables i fomentar l'ús dels biocarburants en la Comunitat Valenciana. 

Import i característiques de la subvenció 

El projecte objecte de subvenció haurà de trobar-se dins del territori de la Comunitat 

Valenciana. 

Actuacions subvencionables: 

 Energia Solar Tèrmica i Instal·lacions Híbrides Energia Solar Tèrmica-Biomassa
Tèrmica: Instal·lacions per a l'aprofitament de l'energia solar mitjançant captadors tèrmics
i instal·lacions híbrides de captadors tèrmics i calderes de biomassa.

 Energia solar fotovoltaica aïllada i instal·lacions mixtes eòlica-fotovoltaica aïllada:
Generació d'energia elèctrica a partir de la radiació solar, a través de mòduls fotovoltaics,
o a partir de l'energia del vent, mitjançant aerogeneradors, per a consum aïllat de la xarxa
elèctrica de distribució (amb o sense acumulació d'energia elèctrica)

 Energia eòlica aïllada: Instal·lacions eòliques de xicoteta potència per a consum aïllat de
la xarxa elèctrica de distribució (amb o sense acumulació d'energia elèctrica)

 Biomassa tèrmica, equips de tractament en camp de biomassa per a astellat o empacat,
plantes de fabricació de pèl·lets/briquetes, adaptació camions cisterna per a
transport/subministre biomassa: Instal·lacions per a l'aprofitament tèrmic de residus
forestals, agrícoles, industrials o matèria primera procedent de cultius energètics, incloent
tecnologies de combustió, gasificació, etc., amb qualsevol rang energètic.

 Biogàs tèrmic: Equips per a producció d'energia tèrmica, mitjançant l'aprofitament
energètic del biogàs produït per digestió anaeròbia de residus biodegradables.
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 Energia geotèrmica: Instal·lacions per a l'aprofitament dels jaciments geotèrmics, inclòs
l'energia solar emmagatzemada de manera natural en el terreny.

 Energia minihidràulica aïllada: Construcció de *minicentrales corresponents a noves
concessions o rehabilitació, minicentrals instal·lades en conduccions de xarxes de reg o
distribució d'aigua.

 Biocarburants: Projectes encaminats al desenvolupament de la infraestructura de
biocarburants en la Comunitat Valenciana, per a poder atendre la previsible demanda que
es produirà en els pròxims anys.

Subvenció a fons perdut de fins al 45% del cost subvencionable del projecte. 

S'estableix un màxim d'ajuda de 200.000 euros per projecte. 

Costos subvencionables: 

 Inversions en equips, muntatge i instal·lacions necessàries per a aconseguir l'objectiu
d'utilització de les energies renovables.

 En general, els costos d'inversió subvencionables corresponen als costos
suplementaris suportats pel sol·licitant, en comparació amb els d'una instal·lació
convencional equivalent en termes de quantitat d'energia efectiva generada.

Presentació de sol·licituds

 Data presentació: Des del 22/03/2021 fins al 21/05/2021.

 Data justificació: Fins al 17/12/2021 per a projectes sense cofinançament FEDER

(energia solar fotovoltaica aïllada, mixta eòlica-fotovoltáica aïllada, eòlica aïllada i

minihidràulica aïllada) i fins al 22/04 2022 per a la resta.

Més informació i condicions especials 

IVACE - Programa d'Energies Renovables i Biocarburants 2021 

https://www.ivace.es/index.php/val/ajudes/energia/foment-de-les-instal-lacions-d-autoconsum-d-energia-electrica/54672-programa-d-energies-renovables-i-biocarburants-2021

