
Informații comunicate de statele membre cu privire la ajutoarele de stat acordate în temeiul Regulamentului (UE) nr.
651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în

aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr ajutor SA.64210 (2021/X)

Stat membru Spania

Numărul de referință al statului membru

Numele regiunii (NUTS) ESPANA
-

Autoritatea care acordă ajutorul Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)
C/ Madera 8 (28004 Madrid)
www.idae.es

Denumirea măsurii de ajutor ENER- Programa de incentivos 2: Realización de instalaciones de
autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en otros sectores
productivos de la economía, con o sin almacenamiento, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Temeiul juridic naţional (trimitere la publicaţia
oficială naţională)

Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la
concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de
Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos programas
de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con
fuentes de energía renovable, así como a la implantación de
sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
PUBLICADO EN BOE 30/06/21. Cada Comunidad Autónoma en
el ámbito de su competencia establecerá la convocatoria al amparo
de estas bases.

Tipul măsurii Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor existente

Durata 01.07.2021 - 31.12.2023

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizate Cultivarea plantelor nepermanente
Cultivarea cerealelor (exclusiv orez); plantelor leguminoase şi a
plantelor producătoare de seminţe oleaginoase
Cultivarea orezului
Cultivarea legumelor şi a pepenilor; a rădăcinoaselor şi
tuberculilor 
Cultivarea trestiei de zahăr
Cultivarea tutunului
Cultivarea plantelor pentru fibre textile
Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
INDUSTRIA EXTRACTIVĂ
INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE
PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI
TERMICĂ; GAZE; APĂ CALDĂ ŞI AER CONDIŢIONAT
DISTRIBUŢIA APEI; SALUBRITATE; GESTIONAREA
DEŞEURILOR; ACTIVITĂŢI DE DECONTAMINARE
CONSTRUCŢII

Tipul de beneficiar -



Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în
temeiul schemei de ajutor

EUR 150 (în milioane)

Pentru garanţii - 

Instrumentul de ajutor (articolul 5) Grant/Subvenționare a ratei dobânzii

Trimitere la decizia Comisiei -

În cazul cofinanţării din fonduri comunitare Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo -
EUR 170.00 (în milioane)

 
 
Obiective Intensitatea maximă a

ajutorului în % sau
valoarea maximă a

ajutorului în moneda
naţională

Prime pentru
IMM-uri în %

Ajutoare pentru investiții care permit întreprinderilor să aplice standarde
de protecție a mediului mai stricte decât cele ale Uniunii sau să
îmbunătățească nivelul de protecție a mediului în absența standardelor
Uniunii (articolul 36)

40 % 20 %

Ajutoare pentru investiții destinate promovării producției de energie din
surse regenerabile (articolul 41)

45 % 20 %

 
 

Link către textul integral al măsurii de ajutor 
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/06/29/477/dof/spa/pdf


