
Informações comunicadas pelos Estados-Membros relativas a auxílios estatais concedidos nos termos do Regulamento
(UE) n.º 651/2014 da Comissão, de 17 de junho de 2014, que declara certas categorias de auxílios compatíveis com o

mercado interno, em aplicação dos artigos 107.º e 108.º do Tratado (Texto relevante para efeitos do EEE)
Número do auxílio SA.64210 (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- 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.

Base jurídica nacional (referência à publicação
oficial nacional relevante)

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.

Tipo de medida Regime de auxílios

Alteração de uma medida de auxílio existente

Duração 1.7.2021 - 31.12.2023

Setor(es) económico(s) abrangido(s) Culturas temporárias
Cerealicultura (excepto arroz); leguminosas e sementes oleaginosas
Cultura de arroz
Cultura de produtos hortícolas e melões; raízes e tubérculos
Cultura de cana-de-açúcar
Cultura de tabaco
Cultura de plantas têxteis
Outras culturas temporárias
INDÚSTRIAS EXTRACTIVAS
INDÚSTRIAS TRANSFORMADORAS
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELECTRICIDADE; GÁS;
VAPOR E AR FRIO
CAPTAÇÃO; TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA;
SANEAMENTO; GESTÃO DE RESÍDUOS E DESPOLUIÇÃO
CONSTRUÇÃO

Tipo de beneficiário -

Montante global anual do orçamento previsto no
âmbito do regime

EUR 150 (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 Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo -
EUR 170.00 (em milhões)

 
 
Objetivos Intensidade máxima

de auxílios em % ou
montante máximo do

auxílio em moeda
nacional

Majorações PME em
%

Auxílios ao investimento que permitem às empresas superar as normas
da União em matéria de proteção do ambiente ou, na sua ausência,
aumentar o nível de proteção do ambiente (art. 36.º)

40 % 20 %

Auxílios ao investimento a favor da promoção da energia produzida a
partir de fontes renováveis (art. 41.º)

45 % 20 %

 
 

Ligação Web ao texto integral da medida de auxílio
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/06/29/477/dof/spa/pdf


