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El Ministerio para la Transición Ecológica ha allargat el termini del Programa d’ajuts a les actuacions 
d’eficiència energètica en PIME i grans empreses del sector industrial fins el 30 de juny de 2021 i s’ha 
incrementat el pressupost del Programa per a cada comunitat autònoma. En el cas de Catalunya, 
l’ampliació de pressupost del Programa d’ajuts és de 35 M €. 
Ja s'ha publicat la segona convocatòria dels ajuts. Aquesta té exactament les mateixes característiques i 
requisits que la convocatòria anterior. 
 
L'objecte d'aquest programa d'ajuts és incentivar i promoure la realització d'actuacions en el sector 
industrial que redueixin les emissions de diòxid de carboni i el consum d’energia final, mitjançant la 
millora de l'eficiència energètica, contribuint a assolir amb això els objectius de reducció del consum 
d'energia final que fixa la Directiva 2012/27/UE. 
 
Els beneficiaris són les pimes o  grans empreses manufactureres amb CNAE 2009 del 07 al 11 i del 13 al 
33. I les empreses o entitats propietàries de plantes de tractament de residus, efluents o tractaments 
d’aigua que siguin propietat d’una empresa amb CNAE  del 35 al 39. 
També són beneficiàries les Empreses de Serveis Energètics (ESE) que actuen en funció d'un contracte de 
serveis energètics amb alguna de les empreses indicades anteriorment. El contracte s'acreditarà d'acord 
amb el què disposa l'annex III del RD 263/2019. L’ajut repercutirà en tot cas a l'empresa on s'executi el 
projecte. 

 

Les actuacions elegibles susceptibles de rebre ajuda s’han d’ajustar en una o varies de les tipologies: 
Tipologia 1: Millora de la tecnologia en equips i processos industrials.  
Tipologia 2: Implantació de sistemes de gestió energètica industrials 
 
Import de l’ajut  
La menor entre el 30% de la inversió elegible, i 30% per a grans empreses/40% per a mitjana 
empresa/50% per a petita empresa  sobre el cost elegible.  
L’import de l’ajut va vinculat a la menor entre el 30% de la inversió elegible, i 30% per a grans 
empreses/40% per a mitjana empresa/50% per a petita empresa sobre el cost elegible.  
Inversió elegible mínima per sol·licitud (IVA exclòs): 
Tipologia 1 – millora de processos industrials: 75.000€ 
Tipologia 2 – sistemes de gestió energètica: 30.000€ 
Es poden presentar conjuntament diverses actuacions per a poder arribar a la inversió elegible mínima 
de cada una de les tipologies, sempre i quan totes elles s’efectuïn en un mateix establiment industrial 
(una sola ubicació) i que cada una de les actuacions es presentin per separat. 
Import màxim d'ajut per projectes, en una mateixa ubicació industrial: 9.000.000€ 
Són ajuts a fons perdut. 
 
Més informació i sol·licitud: Aquesta circular és un resum, es pot consultar tota la normativa i tramitar la 

sol·licitud aquí 

Subvencions per a actuacions d’eficiència energètica a PIMEs i 
grans empreses industrials 
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