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Número do auxílio SA.64064 (2021/X)

Estado-Membro Espanha

Número de referência do Estado-Membro

Designação da região (NUTS) ESPANA
-

Entidade que concede o auxílio INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE
LA ENERGÍA (IDAE)
C/ Madera 8 (28004 Madrid)
WWW.IDAE.es

Título da medida de auxílio ENER - Ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme
y en gran empresa del sector industrial (prórroga ayuda SA.54269)

Base jurídica nacional (referência à publicação
oficial nacional relevante)

Real Decreto 440/2021, de 22 de junio, por el que se modifica el
Real Decreto 263/2019, de 12 de abril, por el que se regula el
Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en
PYME y gran empresa del sector industrial (BOE de 23 de junio de
2021).

Tipo de medida Regime de auxílios

Alteração de uma medida de auxílio existente Prolongamento SA.54269

Duração 1.1.2021 - 30.6.2023

Setor(es) económico(s) abrangido(s) Extracção e preparação de minérios metálicos
Outras indústrias extractivas
Actividades de serviços de apoio às indústrias extractivas
Indústrias alimentares
Indústria do tabaco
Fabricação de têxteis
Indústria do vestuário
Indústria do couro e dos produtos do couro
Indústrias da madeira e da cortiça e suas obras; excepto mobiliário;
fabricação de artigos de espartaria e cestaria
Fabricação de pasta; de papel; de cartão e seus artigos
Impressão e reprodução de suportes gravados
Fabricação de coque e de produtos petrolíferos refinados
Fabricação de produtos químicos e de fibras sintéticas e artificiais
Fabricação de produtos farmacêuticos de base e de preparações
farmacêuticas
Fabricação de artigos de borracha e de matérias plásticas
Fabricação de outros produtos minerais não metálicos
Indústrias metalúrgicas de base
Fabricação de produtos metálicos; excepto máquinas e
equipamentos
Fabricação de equipamentos informáticos; equipamentos para
comunicação; produtos electrónicos e ópticos
Fabricação de equipamento eléctrico
Fabricação de máquinas e equipamentos; n.e.
Fabricação de veículos automóveis; reboques e semi-reboques



Fabricação de veículos automóveis; reboques e semi-reboques
Fabricação de outro equipamento de transporte
Fabricação de mobiliário e de colchões
Outras indústrias transformadoras
Reparação; manutenção e instalação de máquinas e equipamentos
Produção e distribuição de eletricidade; gás; vapor e ar frio
Captação; tratamento e distribuição de água
Recolha e tratamento de águas residuais
Recolha; tratamento e eliminação de resíduos; recuperação de
materiais
Actividades de despoluição e outros serviços de gestão de resíduos

Tipo de beneficiário -

Montante global anual do orçamento previsto no
âmbito do regime

EUR 149.4539 (em milhões)

Para garantias - 

Instrumentos de auxílio (artigo 5.º) Subvenção/Bonificação de juros

Referência à decisão da Comissão -

Se for cofinanciado por fundos comunitários FEDER dentro del Eje 4, Economía Baja en Carbono, del
Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020 - EUR
74.73 (em milhões)

 
 
Objetivos Intensidade máxima

de auxílios em % ou
montante máximo do

auxílio em moeda
nacional

Majorações PME em
%

Auxílios ao investimento a favor de medidas de eficiência energética
(art. 38.º)

30 % 20 %

 
 

Ligação Web ao texto integral da medida de auxílio
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/13/pdfs/BOE-A-2019-5570.pdf;
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/18/pdfs/BOE-A-2020-4516.pdf;
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/06/pdfs/BOE-A-2021-3489.pdf;
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/20/pdfs/BOE-A-2021-6242.pdf;
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/23/pdfs/BOE-A-2021-10418.pdf


