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Ajudes per adquisició de bateries per
aprofitar l’electricitat solar en habitatges
Les bases de la Transició Energètica a Catalunya aprovades pel
Govern al gener de 2017 dissenyen el camí cap a un nou model
energètic 100% renovable al 2050 i on els ciutadans tenen un
paper central.
La Generalitat va publicar a principis d’agost les bases reguladores d’una línia d’ajuts per a la instal·lació de bateries que permetin convertir els sostres i terrats dels habitatges en la seva
principal font d’energia. Aixi, es destinaran 360.000 euros a facilitar que les famílies i comunitats de propietaris puguin instal·lar
bateries d’ió-liti que emmagatzemin l’energia elèctrica que generin les plaques fotovoltaiques que hi estiguin associades. La
convocatòria dels ajuts s’obrirà en les properes setmanes.
Amb la voluntat que l’autoconsum es generalitzi a Catalunya, l’ICAEN atorgarà ajuts de fins al 70% del cost de la bateria i
equips associats, amb un màxim de 5.000 euros per instal·lació.
La mesura està dirigida tant a particulars com a comunitats de
propietaris, de manera que puguin aprofitar els terrats i els sostres dels seus habitatges per generar electricitat per a la seva
llar o per a les zones comuns dels edificis. L’objectiu és que els
ciutadans cada cop tinguin més capacitat per produir i gestionar la seva energia, que aquesta sigui d’origen renovable i que la
generació d’energia estigui cada cop més distribuïda sobre el
territori.

Més informació: ICAEN

Pla Movea: Ajudes a la
mobilitat eficient

Altres notícies...

El passat 23 de juny, es va publicar al BOE el Pla MOVEA 2017, el
programa d’ajudes a la compra de
vehicles eficients i a la implantació
de punts de recàrrega de vehicles
elèctrics d’accés públic.

• Entra en vigor el nou reglament
europeu sobre l’etiquetat Energètic.

Objecte d’ajut: Les subvencions
de sol·licituds realitzades al Pla
MOVEA, es destinaran a l’adquisició directa o a l’adquisició per
mitjà d’operacions de finançament
per lísing financer o arrendament
per renting de vehicles nous.

• El Parlament de Catalunya aprova
la Llei de canvi climàtic

Termini de vigència: del 24 de juny
fins al 15 d’octubre, o abans si
s’esgoten els fons.
Dotació: 14.260.000 €
Beneficiaris: persones físiques,
professionals autònoms, empreses provades, entitats locals, Administracions de les CCAA, i altres
entitats públiques vinculades a
l’administració local, autònoma o
estatal.
Més informació

• Guía per al finançament de projectes d’energia sostenible. Projecte Enerinvest.

• Catalunya presenta les bases del
Pla Nacional per a l’assoliment de
l’Agenda 2030

Vols que
t’assessorem?
Truca’ns!
972704499

• La sequera mata els arbres de set
o de gana?
• L’ICAEN inicia una campanya
per a que els ciutadans s’animin
a aprofitar l’energia del Sol per
a generar electricitat en sostres,
teulades, terrats i pèrgoles de casa
seva
• Experiència. L’espai públic com a
generador d’energia
• Acord de reducció de l’aportació
d’aigua del riu Ter

Si té alguna pregunta, comentari o no desitja rebre més el present butlletí, enviï un correu a consorci@ripollesdesenvolupament.com o truqui al 972704499

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació
de Catalunya en el marc dels
Programes de suport al desenvolupament local.

