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ORDEN TED/766/2020, de 3 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas a la inversión en instalaciones
de producción de generación de energía eléctrica con fuentes de energía renovable,
susceptibles de ser cofinanciadas con fondos de la Unión Europea.
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DECRET
FITXA INFORMATIVA SOBRE LES AJUDES PER A PROJECTES D'INVERSIÓ EN
INSTAL·LACIONS DE GENERACIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA AMB FONTS D'ENERGIA
RENOVABLE.
RESUM

Enguany ha entrat en vigorl’Ordre TED/766/2020, de 3 d’agost, per la qual
s’estableixen les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència
competitiva, d’ajudes a la inversió en instal·lacions de generació d’energia elèctrica
amb fonts d’energia renovables, susceptibles de ser cofinançades amb fons de la Unió
Europea.
A continuació us oferim un breu resum dels punts més destacats d’aquesta ordre:

1. Actuacions subvencionables
Projectes d’inversió en instal·lacions de generació d’energia elèctrica amb fonts
d’energia renovable, podent incloure actuacions d’inversió que millorin la gestió i
optimitzin la seva producció, permetent l’ús d’autoconsum i la incorporació de l’energia
a mercats locals.
Modificació d’instal·lacions existents de generació d’energia elèctrica amb fonts
d’energia renovable, en aquest cas la corresponent convocatòria definirà els requisits
que haurà de complir la instal·lació modificada.
2. Beneficiaris.
Persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que vagin a realitzar l’actuació
objecte de l’ajuda, incloent els consorcis previstos en la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
Règim Jurídic del Sector Públic, les comunitats de béns, les comunitats de propietaris,
les agrupacions de comunitats de propietaris i altres agrupacions que puguin dur a
terme l’actuació objecte de l’ajuda.
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3. Import subvencionable.
Els pressupostos subvencionables mínim i màxim per projecte d’inversió per al qual se
sol·liciti ajuda es podran establir en la corresponent convocatòria.
El pressupost subvencionable màxim per projecte d’inversió per al qual se sol·liciti
l’ajuda serà en tot cas inferior a 50 milions d’euros.

4. Límits d’ajuda en la resolució de concessió
L’import màxim de l’ajuda per unitat de potència instal·lada o ajuda unitària que es
podrà concedir a cada projecte d’inversió segons la seva actuació s’establirà en la
corresponent convocatòria.

5.Valor de la potència instal·lada màxima i mínima a implementar per a cada
localització i per tipus d’actuació.
Les convocatòries que es realitzin a l’empara de les presents bases podran establir un
valor de la potència instal·lada màxima i de la potència instal·lada mínima a
implementar a la que es pot atorgar ajuda per a cada localització i tipus d’actuació.

6. Modalitat de l’ajuda
Les ajudes que s’atorguin consistiran en una subvenció a fons perdut que l’òrgan
condecent podrà avançar al beneficiari a fi de facilitar el finançament dels projectes.

7. Avaluació i selecció de les sol·licituds
Es realitzarà en règim de concurrència competitiva a partir de la documentació
aportada pel sol·licitant en la fase de presentació de sol·licituds.
La Comissió de Valoració, en una primera fase de preavaluació, verificarà el
compliment de les condicions imposades per a adquirir la condició de beneficiari de la
subvenció.
Una vegada finalitzada la fase de preavaluació, es procedirà a l’avaluació de les
sol·licituds conforme els següents criteris de valoració:
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Criteri

Ponderació relativa

Criteri econòmic
Zona de Transició justa
Viabilitat administrativa
Externalitats positives

Entre el 40% i el 80%
Entre el 0% i el 40%
Entre el 0% i el 40%
Entre el 0% i el 40%

Les corresponents convocatòries concretaran la ponderació relativa de cada criteri de
valoració i la seva puntuació màxima, respectant els criteris indicats en la taula
anterior.

8. Terminis.
-

Sol·licitud :El termini de presentació de la sol·licitud, juntament amb la
documentació no podrà ser inferior a vint dies ni superior a tres mesos des de
la data de publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOE.
Les dates de finalització del termini de presentació de sol·licituds
s’assenyalaran en la convocatòria.

-

Execució accions :El termini serà el que s’indiqui en la corresponent
convocatòria, no podent iniciar-se en cap cas abans de la data de registre de la
sol·licitud de l’ajuda per part del beneficiari.
Les instal·lacions hauran de trobar-se completament finalitzades abans del 30
de juny de 2023.

-

Justificació accions : El termini serà de tres mesos comptats a partir de la
data en què expiri el termini màxim de finalització de l’actuació establerts en la
resolució de concessió o la seva eventual ampliació.

Adjuntem l’enllaç a l’Ordre TED/766/2020 on hi podeu consultar la documentació que
cal presentar amb la sol·licitud (Art.24) i l’avaluació i selecció de les sol·licituds
(Art.25).
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