
   
 ÀREAD’ENERGIA  

 CONSORCI DE LA RIBERA 
 EdificiPolivalentVerge de la Salut 

C/de la Safor, 22 - 46680 ALGEMESÍ(València) 
 Tel. 96 242 46 41 - Fax 96 242 12 56 
 
 

Página 1 de 5 

 

 

AJUDES PER AINSTAL·LACIONS SOLARS 
FOTOVOLTÀIQUES D’AUTOCONSUM I 

RENOVABLES:  

- FINANÇAMENT BONIFICAT PER A EMPRESES 
I ENTITATS PER INSTAL·LACIONS 

D’AUTOCONSUM 

- DEDUCCIONS FISCALS EN EL IRPF 2017 PER 
A INSTAL·LACIONS D’AUTOCONSUM 

ELÈCTRICI RENOVABLES 

IVACE 2018 
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INTRODUCCIÓ 

Amb l’objectiu de fomentar les instal·lacions d’autoconsum d’energia elèctrica de tecnologia 

fotovoltaica, es convoca l’ajuda del finançament bonificat per a projectes d’energia solar 

fotovoltaica d’autoconsum elèctric per a empreses i entitats. 

Per altra banda, son objecte de deducció fiscal del 20% en el tram autonòmic les instal·lacions 

fotovoltaiques d’autoconsum elèctric i les instal·lacions d’energies renovables (producció 

d’energia tèrmica ACS, calefacció i/o climatització, incloses la de les piscines) executades 

durant 2017. 

FINANÇAMENT BONIFICAT PER A PROJECTES D’AUTOCONSUM 
ELÈCTRIC 

1) Empreses i entitats beneficiaries 

Poden acollir-se a aquestes ajudes les empreses (inclosos els autònoms) i ajuntaments, així 

com qualsevol entitat o persona jurídica de naturalesa pública o privada, amb seu a la 

Comunitat Valenciana, amb excepció de les comunitats de propietaris. 

2) Actuacions suportades  

Projectes d’instal·lacions d’autoconsum d’energia elèctrica mitjançant energies renovables o 

energies residuals, en qualsevol de les modalitats previstes en l’article 9 de la Llei 24/2013, de 

16 de desembre, del Sector Elèctric, i en concret les previstes com tipus 1 i tipus 2 en el decret 

900/2015, de 9 d’octubre, pel que es regulen les condicions administratives, tècniques i 

econòmiques de les modalitats de subministrament d’energia elèctrica amb autoconsum i 

producció amb autoconsum. En tot cas, les instal·lacions hauran d’acomplir l’establert en el 

citat decret 900/2015. 

3) Terminis 

Termini de 

presentació de 

sol·licituds 

Inici dels projectes Període 

subvencionable de 

despeses 

Data màxima de 

justificació dels 

projectes 

Del 22/05/2018 fins 

el 6/07/2018 

Posteriorment a la 

sol·licitud de l’ajuda 

Des del dia següent 

al registre d’entrada 

de la sol·licitud, fins 

el 27/09/2019 

27/09/2019 
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4) Tipus d’ajuda 

Concessió d’un préstec bonificat en el seu tipus de interès respecte dels costos 

subvencionables del projecte associat. 

Característiques del préstec: 

• Import màxim del préstec: 500.000 € 

• Percentatge màxim finançable de la inversió: 100% 

• Tipus de interès: 0% 

• Comissions: sense comissions d’estudi ni apertura de la operació 

• Termini màxim d’amortització del préstec: 10 anys 

• Garanties: s’exigeix una garantia del 50% del préstec concedit 

• Ajust de la garantia: Una vegada transcorregut la meitat del termini 

d’amortització del prèstec, el IVACE ajustarà d’ofici l’import de la garantia 

per a mantenir el percentatge del 50%. 

5) Despeses subvencionables 

Es consideraran lessegüents despeses com a elegibles per al càlcul de la distribució 

dels pressupostos de la convocatòria: 

• Inversions en equips i muntatge vinculats directament a les instal·lacions 

d’autoconsum, en concret: 

o Sistema generador 

o Sistema de conversió de la energia 

o Sistema de control i regulació 

o Equip de mesura de la energia generada 

o Sistema d’emmagatzematge (en cas d’existir) 

• Obra civil estrictament necessària i vinculada a la instal·lació objecte de 

finançament 

• Instal·lacions d’evacuació de la energia fins al punt de connexió 

• Despeses de tramitació administrativa de les instal·lacions i inscripció als 

registres  

• Despeses de redacció dels projectes, estudis de seguretat i salut i direcció 

d’obra 

Les despeses elegibles hauran de ser superiors a 10.000 € per a poder optar a ser 

finançades. 
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6) Procediment 

 

 



 
 
 

 

 
 
 

 

DEDUCCIONS FISCALS EN EL IRPF PER AUTOCONSUM I 

Els contribuents que 

d’aprofitament d’energies renovables en la seua vivenda habitual poden deduir

import de les quantitats invertides, fins al límit de 8.000 

cap límit màxim en la base de tributació del contribuent

 Poden sol·licitar al IVACE la certificació acreditativa per a l’aplicació de la deducció 

autonòmica en el IRPF per tal d’assegurar

  

  

CONSORCI DE LA RIBERA

EdificiPolivalentVerge de la Salut
C/de la Safor, 22 - 46680 ALGEMESÍ

Tel. 96 242 46 41 - 

DEDUCCIONS FISCALS EN EL IRPF PER AUTOCONSUM I 
ENERGIES RENOVABLES 

Els contribuents que hagen fet una inversió d’una instal·lació d’autoconsum o 

d’aprofitament d’energies renovables en la seua vivenda habitual poden deduir

import de les quantitats invertides, fins al límit de 8.000 € de base màxima de deducció

àxim en la base de tributació del contribuent. 

Poden sol·licitar al IVACE la certificació acreditativa per a l’aplicació de la deducció 

autonòmica en el IRPF per tal d’assegurar-se que la inversió és deduïble. 
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DEDUCCIONS FISCALS EN EL IRPF PER AUTOCONSUM I 

hagen fet una inversió d’una instal·lació d’autoconsum o 

d’aprofitament d’energies renovables en la seua vivenda habitual poden deduir-se un 20% del 

àxima de deducció, sense 

Poden sol·licitar al IVACE la certificació acreditativa per a l’aplicació de la deducció 

 


