PROGRAMA D’INCENTIUS 3
DESCRIPCIÓ
Programa d’incentius 3: Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions
d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector serveis i
altres sectors productius.

POSSIBLES PERSONES BENEFICIÀRIES
 Les persones jurídiques i agrupacions d’empreses o de persones
físiques, amb o sense personalitat jurídica, que realitzin una activitat
econòmica per la que ofereixin béns i/o serveis en el mercat, incloent entre
altres:
1. Els gestors de polígons industrials, de naturalesa pública o privada.
2. Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’actuacions
en l’àmbit de l’energia.
3. Les empreses de serveis energètics (ESEs), o proveïdores de serveis
energètics definides en el Reial Decret 56/2016, de 12 de febrer.
 Les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes
d’energia, segons definició de la Directiva 2018/2001, d’11 de desembre de
2018, i de la Directiva 2019/944, de 5 de juny de 2019.
 Els destinataris últims del programa d’incentius 3 hauran de desenvolupar la
seva activitat dintre d’una Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques
(CNAE) corresponent al grup A01, excepte el 017, o dintre d’una CNAE
corresponent als grups B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L M, N, O, P, Q, R o S.
 També podran ser destinataris últims d’aquest programa el sector públic
institucional de qualsevol administració pública a la qual es refereix l’article 2.2
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, així com
les entitats o organitzacions privades sense ànim de lucre, sempre que, en
ambdós casos, realitzin alguna activitat econòmica per la qual ofereixin béns
i/o serveis en el mercat.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR AMB LA SOL·LICITUD
En tots els casos
 Formulari de sol·licitud.
o Que contindrà:
 Dades d’identificació de la persona beneficiària.
 Dades tècniques de la instal·lació, d’acord amb el que es requereix
a l’annex II del reial decret 477/2021.



Declaració d'altres subvencions o ajuts sol·licitats o rebuts per a la
mateixa activitat.
 Declaracions responsables a signar per la persona beneficiària de
l’ajut.
o El formulari estarà disponible a la pàgina web de l’Institut Català
d’Energia quan s’obri el període de sol·licitud.
o Al formulari de sol·licitud s’haurà d’ajuntar la documentació detallada en
aquest document en funció del tipus de persona beneficiària i de la
tipologia de l’actuació.
 Pressupost/os detallat/s de l'actuació.
o Ha d’estar suficientment desglossat i amb data posterior a la publicació
del reial decret 477/2021 en el BOE (es va publicar el 30/06/21).
o Quan l'import de la despesa subvencionable superi els 40.000 euros, la
persona beneficiària haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de
diferents proveïdors, amb caràcter previ a l'adopció del compromís per
realitzar l'obra. L’acreditació de la presentació de les 3 ofertes no caldrà
fer-la en la sol·licitud. S’haurà de fer en la fase de justificació.
o 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.
o En el cas de disposar més d’un document de pressupost, per exemple
un de la compra de materials i un altre de la mà d’obra, s’hauran d’unir
els diferents documents en un de sol per poder adjuntar-los al formulari.
 Declaració responsable signada per un/a tècnic competent o empresa
instal·ladora que acrediti que el sistema d’emmagatzematge no estarà
directament connectat a la xarxa, sinó que formarà part de la instal·lació
d’autoconsum.
o Hi haurà un model de declaració responsable disponible a la pàgina web
de l’Institut Català d’Energia (no és obligatori utilitzar aquest model).

En tots els casos, en cas de no autoritzar la seva consulta per part de
l’administració
 Còpia del 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:
o 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 Tributària (AEAT).
o 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).

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

Per a empreses de serveis energètics o proveïdores de serveis energètics
 Constància per escrit que acrediti l'autorització i coneixement per part
del client de l'empresa de serveis energètics o proveïdora de serveis
energètics que es sol·licita la subvenció.

En el cas d’instal·lacions que incloguin com a cost elegible obra civil o
desmantellament
 Acreditació de la valorització del 70% dels residus no perillosos.
o Per a que l’obra civil i el desmantellament puguin ser considerats costos
elegibles, han de complir la condició de que al menys el 70% (en pes)
dels residus de construcció i demolició no perillosos generat (amb
exclusió dels residus amb codi LER 17 05 04), es preparin per a la
reutilització, el reciclatge i la valorització d’altres materials, incloses les
operacions d’ompliment utilitzant residus per a substituir altres materials.

