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1.CANVIS NORMATIVA AUTOCONSUM
Coeficients de repartiment Ordre TED/1247/2021 Modificació annex I
Real Decret 244/2019 d’autoconsum


Permet repartir l’energia neta generada entre els consumidors mitjançant uns
coeficients que poden ser diferents per cada hora de l’any.



18 abril 2022 ja es podrà aplicar a través de les comercialitzadores



Variables: es podran canviar cada 4 mesos. Es poden enviar fitxers fins a 20
anys. Si no s’informa l’any següent, mantindran l’anterior.



Fixes: no varien al llarg de l’any.

1.CANVIS NORMATIVA AUTOCONSUM
Real Decret 29/2021 modificació RD244/2019


Entrada en vigor: 23 desembre 2021



autoconsum a través de xarxa generació i consums
es trobin connectats a una distància inferior a 500
m, amb independència de la tensió a la que es
connectin.



No cal presentar l’aval a les instal·lacions de
generació de menys de 100kW.

1.CANVIS NORMATIVA MOBILITAT ELÈCTRICA
Real Decret 29/2021 modificació


Obligació punts de recàrrega gasolineres



règim d’autoritzacions d’aquests punts en terrenys adjacents a les
carreteres



Llicència obres-> declaració responsable
 Obligat

en estacionaments existents no ubicat en

edificis
 ordenances

fiscals puguin regular la bonificació de
fins al 50 % de la quota IBI i IAE municipi

1.CANVIS NORMATIVA CONSUMIDORS
Real Decret 29/2021 modificació


fins el 30 d’abril de 2022 l’aplicació del 10% de l’IVA (<10Kw)



mesures de flexibilització en l’àmbit del gas natural

1.CANVIS NORMATIVA CODI CIVIL X AUTOCONSUM
DECRET LLEI 28/2021


Entrada en vigor: 23 desembre 2021



execució d’obres millora de l’eficiencia energètica o hídrica i instal.lació
de sistemes d’Energies renovables



!! Majoria simple propietaris majoria de quotes de participació per
aprobar acords relatius a l’eficiencia energètica i renovables.



Innovacions exigibles: eficiencia energètica

1.CANVIS NORMATIVA CODI CIVIL X AUTOCONSUM
DECRET LLEI 28/2021


Participació en la generació d'energies renovables compartides amb altres
comunitats de propietaris així com també amb les comunitats energètiques
locals i ciutadanes d'energía



Contractes de finançament per part de la comunitat per a fer front a les
despeses derivades de l'execució de les obres o les instal·lacions esmentades
en els apartats anteriors

1.CANVIS NORMATIVA CODI CIVIL X AUTOCONSUM
DECRET LLEI 28/2021


Els propietaris 'ús exclusiu d'elements comuns instal·lacions en benefici
particular ->projecte tècnic a la presidència o administració( 30 dies)
abans de l'inici de les obres. En aquest cas, per tant, no cal un acord
previ per part de la junta.



Mateix protocol d'actuacions establert per l'article 553-36.3 respecte de
la instal·lació de punts de càrrega individual de vehicles elèctrics.

2. Ajudes mobilitat elèctrica
MOVES III RD 266/2021


Actuació 1: Programa per al foment de l'adquisició de vehicles elèctrics que
disposin d'endolls i de pila d'hidrogen.



Actuació 2: Programa de suport al desenvolupament de la infraestructura de
recàrrega



Termini de sol·licitud:



Des de l’endemà de la publicació de la convocatòria i fins al 31 de desembre
de 2023

3.AJUDES A COMUNITATS ENERGÈTIQUES
PROGRAMA CE IMPLEMENTA
Ordre TED/1446/2021


2 CONVOCATÒRIES


1. Projectes de petit tamany (màxim 1 milió)



2. Projectes de tamany mitjà o gran



IDAE GESTIÓ



Fins al 60 % de subvenció



Projectes:


Energies renovables elèctriques



Energies renovables tèrmiques



Eficiència energètica



Mobilitat sostenible



Gestió de la demanda

SOL.LICITUDS: partir 1 de febrer fins 1 de març

4.AJUDES A RENOVABLES TÈRMIQUES
Real Decret 1124/2021

4.AJUDES A RENOVABLES TÈRMIQUES
Real Decret 1124/2021


CCAA Responsables gestió i publicació de les CCAA



VIGÈNCIA: 31 desembre 2023



PLAÇOS I OBJECTIUS

4.AJUDES A RENOVABLES TÈRMIQUES
Real Decret 1124/2021
Programa d'incentius 1: Realització
d'instalꞏlacions d'energies renovables tèrmiques
als sectors industrial, agropecuari, serveis
i altres sectors de l'economia, incloent el sector
residencial.
NOMÉS
ACTUACIONS AMB POSTERIORITAT
DATA SOL.LICITUD!!

Beneficiaris:
- Persones físiques.
- Persones jurídiques.
- Entitats sector públic institucional (Admin.
Púlbica ), entitats de dret privat o organitzacions
privades sense ànim de lucre. (art.2.2 LRJSP)
- Agrupacions, asociacions, consorcis o altres
formes de colaboració, amb o sense personalitat
jurídica.

4.AJUDES A RENOVABLES TÈRMIQUES
Real Decret 1124/2021
Programa d'incentius 2: Realització
d'instalꞏlacions d'energies renovables
tèrmiques en edificis no residencials,
establiments i infraestructures del sector
públic

NOMÉS
ACTUACIONS AMB POSTERIORITAT
DATA BOE (23/12/21)!!

Beneficiaris:
- Entitats locals territorials previstes per l'article 3 de la
Llei 7/1985 (Ajuntaments, Diputacions,
Mancomunitats, Cabildos i Consells insulars, etc.).
- Qualsevol entitat del sector públic institucional de
qualssevol administracions públiques, segons article
2.2 de la LRJSP, així com les entitats de dret privat o
organitzacions privades sense ànim de lucre.
- Agrupacions, associacions, consorcis o qualsevol
altra forma de colꞏlaboració, amb personalitat jurídica
o sense.

4.AJUDES A RENOVABLES TÈRMIQUES
Real Decret 1124/2021 Requisits


1. MONITORITZACIÓ -> TOTS EXCEPTE ESTUFES BIOMASSA
 Producció,
 Pantalla

visible >70 kW o >14kW per solar térmica

 Mòbil



2. COMPLIR RITE RD 178/2021

4.AJUDES A RENOVABLES TÈRMIQUES
RD 1124/2021 Requisits bombes calor


3. BOMBES DE CALOR ->



SPF >2,5



Ecodiseny



Refrigerants PCA >675



Bombes calor: treure humitat i Generació fred industrial

4.AJUDES A RENOVABLES TÈRMIQUES
RD 1124/2021 Requisits tècnics Geotèrmia


Aqüífers -> Directiva política aigua

4.AJUDES A RENOVABLES TÈRMIQUES
RD 1124/2021 Biomassa






Actuacions hauran d’aconseguir una reducció de GEH de, almenys, un
80%.
Criteris de sostenibilitat Directiva 2018/2001 dels EE.RR.
Les actuacions que incloguin aparells de calefacció local o calderes de
menys d'1 MW:


Acreditació per part del fabricant de l'equip del compliment del Reglament
d'Ecodisseny en vigor.



Mantenir un registre documental durant 5 anys, el combustible classe A1.



programa de manteniment preventiu i un programa de gestió energètica
(RITE).

Les emissions procedents d'instal·lacions entre 1 MW i 50 MW: RD
1042/2017, limitació d'emissions a l'atmosfera

4.AJUDES A RENOVABLES TÈRMIQUES RD
1124/2021 Costos elegibles


a) La inversió en equips i materials.



b) Els costos d’execució de les obres i/o instal·lacions.



c) Equipaments electromecànics, hidràulics, de control i auxiliars.



d) Sistemes de gestió, control actiu i monitorització.



e) Obres civils, les necessàries per a la correcta execució del projecte.



f) La distribució interior i els equips terminals en instal·lacions de bomba de
calor, sempre que s'instal·lin terminals d'alta eficiència com a radiadors de
baixa temperatura, terra radiant o ventil amb vectors.



g) El cost del desmantellament de les instal·lacions existents a
l'emplaçament.

4.AJUDES A RENOVABLES TÈRMIQUES
RD 1124/2021 Costos elegibles


h) Els costos de la redacció de projectes o memòries tècniques relacionades
amb les tipologies dactuació.



i) Els costos de la direcció facultativa.



j) Coordinació de Seguretat i Salut de l'obra i el muntatge relacionades amb
les tipologies d'actuació objecte de ajuda.



k) Els costos de gestió de la sol·licitud de l'ajuda, inclosa la redacció
d'informes i la resta de documentació requerida per a la sol·licitud.



l) Els costos de gestió de la justificació de la realització de les actuacions.



m) L'informe de l'auditor sobre el compte justificatiu.



n) Altres partides que siguin degudament justificades com a necessàries
(auxiliars o no) específiques de cada tipologia d’actuació.

4.AJUDES A RENOVABLES TÈRMIQUES RD
1124/2021 Documentació


SOL.LICITUD



JUSITIFICACIÓ



Còpia NIF/NIE.



Informes justificatius.



Declaració responsable.



Certificats finals d'obra.



Justificació del principi de DNSH



Projecte.



Sol·licitud d'ajut.



Reportatge fotogràfic



Pressupost.





Pla Estratègic (P>100kW)

Relació de les factures i dels justificants bancaris
corresponents de pagament corresponents.



Projecte.



Certificats emesos per l'Administració Tributària i
per la Seguretat Social justificatius de
compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social Documentació (Annex II)

4.AJUDES A RENOVABLES TÈRMIQUES
RD 1124/2021


Programa 1:



Csu =Ceu – Cuf

Programa 2:

4.AJUDES A RENOVABLES TÈRMIQUES
RD 1124/2021 AJUDES


AJUDA



Programa 1

35% cost subv.



Programa 2

70% cost subv.
- AJUDA ADDICIONAL + 5 % POBLES (< 5000HAB)

GRÀCIES

