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Resum de les Bases Reguladores dels 
 

Ajuts per a la implantació d’instal·lacions d’energies 
renovables tèrmiques en diferents sectors de l’economia 

 
RD 1124/2021 del 21 desembre PRTR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amb el suport de: 
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Bases reguladores: RD 1124/2021 del 21 de desembre PRTR 
 
En el Marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 
 
Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU 
 
https://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/energies-renovables/renovables-termica-
sectors-productius/ 
 
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-implantacion-de-instalaciones-de-
energias-renovables-termicas-en 
 
Règim: Reglat – Seran ateses per rigorós ordre de presentació i fins a l’esgotament 
dels fons. 
 
Vigència: Des del 2 d’agost del 2022 fins al  31 de desembre 2023 o esgotar 
pressupost. 
 
Termini de justificació: 18 mesos des de la notificació de la resolució. 
 
Inici Actuacions:  
 

 Programa 1: Després de la sol·licitud 
 Programa 2: Després de la publicació del RD (22/12/2022) 

 
Tecnologies Subvencionables: 
 

 Solar Tèrmica 
 Geotèrmia, Hidrotèrmia, Aerotèrmia 
 Biomassa (calderes, aparells de calefacció local tancats i cambra de 

combustió) 
 Xarxes de calor/fred 

 
Programes: 
 
Programa 1: Realització d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en els 
sectors industrial, agropecuari, serveis i altres sectors de l’economia, incloent el sector 
residencial. 
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Programa 2: Realització d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en edificis 
no residencials, establiments i infraestructures del sector públic. 
 
 
Destinataris últims: 
 
Programa 1: 
 
Seran destinataris últims els següents subjectes, sempre que realitzin una activitat 
econòmica per la que ofereixen béns o serveis al mercat: 
 

a) Persones físiques 
b) Persones Jurídiques 
c) Qualsevol entitat del sector públic institucional de qualsevol Administració 

Pública, així com les entitats de dret privat o organitzacions privades sense 
ànims de lucre. 

d) Agrupacions, associacions, consorcis o qualsevol altra forma de col·laboració 
de qualsevol de les figures dels tres punts anteriors, amb o sense personalitat 
jurídica. 

 
Programa 2: 
 
Seran destinataris últims de les ajudes els següents subjectes, sempre que no 
realitzin una activitat econòmica per la que ofereixen béns o serveis al mercat: 
 
a) Les entitats locals territorials o qualsevol altra Entitat local o supralocal, diferent 

de les anteriors, legalment constituïda i dotada de personalitat jurídica pròpia. 
b) Qualsevol entitat del sector públic institucional de qualsevol de les 

Administracions Públiques, així com entitats de dret privat o organitzacions 
privades sense ànims de lucre. 

c) Agrupacions, associacions, consorcis o qualsevol altra forma de col·laboració 
de qualsevol de les figures anteriors, amb o sense personalitat jurídica. 

 
Actuacions Subvencionables: 
 
Aplicacions per a la producció de fred i calor en edificis i les aplicacions de baixa, 
mitjana i alta temperatura en processos productius i altres aplicacions tèrmiques, entre 
d’altres, que es corresponguin als programes aprovats per aquest Real Decret 
següents: 
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a) Programa 1: Realització d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en els 
sectors industrials, agropecuari, serveis o altres sectors de l’economia incloent 
el sector residencial. 

b) Programa 2: Realització d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en 
edificis no residencials, establiments i infraestructures del sector públic. 

 
Les tecnologies renovables tèrmiques incloses son la solar tèrmica, biomassa, 
geotèrmia, hidrotèrmia o aerotèrmia. 
 
També s’inclouen les microxarxes de districte de calor i/o fred per a les que l’ajuda 
màxima a percebre es correspon al primer MW de potència de la instal·lació de 
producció i/o el primer MW de potència d’intercanvi. 
 
Quantitat de les ajudes: 
 
Serà la suma de l’Ajuda Base i l’ajuda addicional de cada cas. 
 
Ajuda Base: 
 
Programa 1: import a atorgar serà de 35 punts percentuals sobre el cost 
subvencionable per a totes les actuacions subvencionables, que s’incrementarà per a 
petites i mitjanes empreses. 
 
Programa 2: import a atorgar a la instal·lació de productor d’energia renovable tèrmica 
serà de 70 punts percentuals sobre el cost subvencionable per a totes les actuacions 
subvencionables. 
 
Ajuda Addicional: 
 
Quant les actuacions siguin en municipis del Repte Democràtic, el percentatge 
s’incrementarà en 5 punts percentuals. 
Municipis de menys de 5.000 habitants i municipis no urbans de fins a 20.000 
habitants amb totes les entitats singulars de població inferiors a 5.000 habitants. 
 
Incompatibilitats: 
 
Les ajudes d’aquest programa son compatibles amb altres subvencions o ajudes que 
puguin concedir-se sempre que aquesta ajuda no cobreixi els mateixos costos i que de 
forma acumulada no superin els costos addicionals. 
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DOCUMENTACIÓ PER A LA SOL.LICITUD 
 
 

 Còpia NIF/NIE del sol·licitant o consentiment per consultar-ho 
 Formulari de sol·licitud: 

 
Que contindrà: 
- Dades d’identificació de la persona beneficiària 
- Dades tècniques de la instal·lació, d’acord amb el que es requereix al Reial 

Decret 1124/2021 
- Declaració d’altres subvencions o ajuts sol·licitants o rebuts per a la 

mateixa activitat. 
- Declaracions responsables a signar per la persona beneficiaria. 
 
El formulari estarà disponible a la pàgina web de l’Institut Català d’Energia 
quan s’obri el període de sol·licitud 
 
Al formulari de sol·licitud, s’haurà d’adjuntar la documentació detallada en 
aquest document, en funció del tipus de persona beneficiària i de la tipologia de 
l’actuació, d’acord amb el que es requereix al Reial Decret 1124/2021. 
 

 Pressupost de l’empresa o empreses que realitzaran l’execució de les 
actuacions 

 
- Ha d’estar suficientment desglossat i amb data posterior a la publicació del 

Reial Decret 1124/2021 en el BOE (es va publicar el 22/12/22) 
- Si el cost subvencionable es > 40.000 €: Acreditar la sol·licitud d’almenys 3 

ofertes de diferents proveïdors amb caràcter previ a l’adopció del 
compromís per realitzar l’obra. Si no s’opta per l’oferta més econòmica, 
aportar una memòria que ho justifiqui. 
L’acreditació de les 3 ofertes no cal fer-la a la sol·licitud, sinó a la 
justificació. 

- En el cas de persones beneficiàries subjectes a normativa de contractació 
pública, el pressupost podrà substituir-se per l’esborrany dels plecs de 
licitació corresponents. 

- En el cas de disposar més d’un document de pressupost, per exemple un 
de la compra de materials i un altre de mà d’obra, s’hauran d’unir els 
diferents documents en un sol per poder adjuntar-los al formulari. 
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 Projecte o memòria tècnica (quan no es requereixi projecte) on es descriguin 
adequadament les instal·lacions a realitzar i la situació de partida, subscrit per 
un tècnic competent o instal·lador (Model opcional memòria per sol·licitud 
RD1124) 

 
  
Intensitat ajuts 
 
La subvenció es calcularà com un percentatge sobre el total de costos 
subvencionables: 
 
Programa 1: 45% petita empresa, 40% mitjana empresa i 35% gran empresa. 
 
Programa 2: 70% 
 

 
Actuacions Subvencionables 

Cost subvencionable unitari màxim 
(Csum) o Cost elegible unitari màxim 

(Ceum) (€/kW) 
Instal·lacions geotèrmiques o 
hidrotèrmiques 

2.000 

Instal·lacions aerotèrmies 1.000 
Instal·lació solar tèrmica (1) 1.070 
Biomassa càmera combustió (2) 100 
Calderes Biomassa i aparells calefacció 
local (2) 

500 

Desenvolupament noves xarxes de 
tuberies de distribució i de subestacions 
d’intercanvi o d’ampliació d’existents per 
centrals de generació existents (3) 

 
450 

 
(1) En cas d’incorporar sistemes de producció de fred mitjançant energia tèrmica 

com màquines d’absorció, adsorció, etc. El cost subvencionable unitari màxim 
s’incrementa en un 50% 

(2) El combustible serà 100% renovable i no es permetrà la utilització de 
combustibles que provinguin de fustes que s’hagin tractat químicament 

(3) La potència es mesurarà en potència d’intercanvi. 
 

 Ajuts addicionals per repte demogràfic (5%) i per incorporació de fred 
mitjançant energia tèrmica en instal·lacions solars tèrmiques. 
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Per les actuacions de biomassa s’haurà d’incloure (podeu consultar: Guía y modelos 
80% GEH Biomassa_IDAE): 
 

 Declaració que tots els combustibles que s’utilitzaran tenen un valor per defecte 
de reducció d’emissions de GEH del 80% o més, segons els indicats per a 
producció de calor a l’annex VI de la Directiva (UE) 2018/2001, tenint en 
compte el sistema de producció i les condicions que determinen aquest valor 
per defecte, indicant la descripció del/s combustible/s i el/s valor/s per defecte 
(Model Declaració responsable 80% GEH Biomassa) 

 En cas que algun dels combustibles que s’utilitzin no compleixi amb el requisit 
anterior, s’aportarà una memòria firmada per un tècnic competent on, per a les 
condicions previstes en el projecte i d’acord amb la metodologia del citat annex 
VI, es justifiqui que per a aquest combustible la reducció de GEH és > al 80%. 
(Model memòria 80% GEH Biomassa_cat) 

 Combustible: 
- Instal·lacions < 1 MW: Informació segons les ISO 17225, UNE 164003 o 

164004. 
- Instal·lacions > 1MW: descripció del combustible, si no equival a les UNE 

anteriors. 
 Per aparells de calefacció local o calderes > 1 MW per a usos no industrials, 

cal presentar una acreditació del fabricant de l’equip del compliment dels 
requisits d’eficiència energètica estacional i emissions, que no podran ser 
menys exigents que els definits en el Reglament d’Ecodisseny en vigor. 

 Si procedeix, la potència i el combustible utilitzat en els equips substituïts. 
 Declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l’execució 

d’actuacions del pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR), segons 
annex IV de l’Ordre HFP/1030/2021. (Model Declaració cessió tractament 
dades Annex IV HFP1030_2021) 

 Només Programa 1:  Declaració de tipus i categoria d’empresa segons l’article 
2 de l’annex de la Recomanació de la Comissió de 6 de maig de 2003 
(2003/361/CE) o annex I de Reglament (UE) 651/2014, sobre la definició de 
microempreses, petites i mitjanes empreses (Model Declaració tipus i categoria 
empresa). 

 Declaració d’absència de conflicte d’interès (en el cas de beneficiaris del sector 
públic de la Generalitat que hagin de dur a terme activitats que presentin un 
conflicte d’interès potencial). (Model Declaració d’absència de conflictes 
d’interès) 
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En el cas d’actuacions de microxarxes de districte de calor i/o fred que s’acullin al 
Programa 2: 
Presentar una declaració responsable firmada per un tècnic competent o empresa 
instal·ladora, que estimi que el consum anual d’energia per part dels consumidors 
associats a la instal·lació sigui igual o més gran que el 80% de l’energia anual 
generada per a la instal·lació.  
Així mateix, s’haurà de justificar aquesta estimació una vegada executada la 
instal·lació i abans del pagament de l’ajut corresponent, d’acord amb l’indicat a l’annex 
AII.2,b), 7. 
 
En el cas d’instal·lacions que no superin els 100 kW de potència de generació 
 
Presentar una declaració responsable del compliment del principi de no causar dany 
significatiu (DNSH) a cap dels objectius mediambientals establerts al Reglament UE 
2020/852. (Model Declaració responsable DNSH inf 100kW_Biomassa i Model 
Declaració responsable DNSH inf 100 kW_ST,AER,GEOT) 
 
En el cas d’instal·lacions que superin els 100 kW de potència de generació 
 

 Justificació del compliment per part del projecte del principi de no causar dany 
significatiu a cap dels objectius mediambientals establerts en el Reglament 
(UE) 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juny de 2020. 
(Model memòria compliment DNSH sup 100 kW) 

 Informe, que inclogui (Model Guia informe projectes mes de 100 kW): 
- Un pla estratègic on s’indiqui l’origen o lloc de fabricació (estatal, europeu o 

internacional) dels components de la instal·lació així com l’efecte tractor 
sobre pimes i autònoms que s’espera que tingui el projecte. Haurà 
d’incloure estimacions del seu impacte sobre l’ocupació local i sobre la 
cadena de valor industrial local, regional i estatal. 

- 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 resum on es reculli la quantitat total de residu 
generat, classificats per codi LER, i els certificats dels gestors de destí, on 
s’indiqui el percentatge de valorització assolit. Els residus perillosos no 
valoritzables, no es tindran en compte per a la consecució d’aquest 
objectiu. 

- L’informe amb els punts anteriors s’ha d’adjuntar al formulari de sol·licitud 
amb un únic document. 
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En tots els casos, en cas de no autoritzar la seva consulta per part de 
l’administració. 
 

 Còpia DNI/NIE de la persona beneficiària o del representant de la persona 
beneficiària en el cas de persones jurídiques. 

 Acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries: 
- Certificat (ajut > 10.000 euros) o declaració responsable (ajut < 10.000 

euros) d’estar al corrent de les obligacions amb l’Agència Estatal de l’Administració 
Tributaria (AEAT). 

- Certificat (ajut > 10.000 euros) o declaració responsable (ajut < 10.000 
euros) d’estar al corrent de les obligacions amb la Tresoreria General de la 
Seguretat Social (TGSS). 

- Certificat (ajut > 10.000 euros) o declaració responsable (ajut < 10.000 
euros) d’estar al corrent de les obligacions amb l’Agència Tributària de 
Catalunya (ATC). 

 
 Per a persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica 
 

 Documentació acreditativa de les facultats del representant (poders) de la 
persona jurídica o entitat. 

 


