
FOTOVOLTAIQUES 
PER A PARTICULARS

FOTOVOLTAIQUES 
PER A EMPRESES

Convocatòries de 
subvencions 
d’energia i canvi 
climàtic

Objectiu: 
Promoure petites instal·lacions fotovoltaiques per a 
autoconsum en habitatges, de fins a 3kWp o el 30% 
de la potència contractada, que redueixin el consum 
d'energia elèctrica convencional i, per tant, 
disminueixin les emissions de CO2

Beneficiaris: 
Persones físiques i comunitats de propietaris que 
siguin titulars dels subministraments elèctrics.

Terminis: 
Presentació de sol·licituds fins al 30 de juliol de 
2016. Execució i justificació de les actuacions fins al 
14 de novembre de 2016.

Procediment de concessió:
Per ordre d'entrada. 
Més informació: energia.caib.es

Imports:
Quantia de subvenció del 50% de la inversió 
admissible, amb un valor d'inversió màxima 
admissible d'1,5 €/Wp.

Pressupost: 
250.000 €

Objectiu: 
Promoure instal·lacions fotovoltaiques per a 
autoconsum a empreses, de fins a 20 kWp, que 
redueixin el consum d'energia elèctrica 
convencional i, per tant, disminueixin les emissions 
de CO2. És possible realitzar instal·lacions més 
grans però només es tindran en compte els primers 
20kWp a l'hora de concedir la subvenció.

Beneficiaris: 
Empreses (autònoms, persones jurídiques de dret 
privat, comunitats de béns i associacions 
empresarials).

Terminis: 
Presentació de sol·licituds fins al 2 d'agost de 2016. 
Execució i justificació de les actuacions fins al 14 
de novembre de 2016.

Procediment de concessió:
Per ordre d'entrada. 
Més informació: energia.caib.es

Imports:
Quantia de subvenció del 30% de la inversió elegible 
per a empreses i del 40% per a associacions 
empresarials, amb un valor d'inversió màxima 
admissible d'1,5 €/Wp.

Pressupost: 
200.000 €

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA 
D'EDIFICIS RESIDENCIALS

Objectiu: 
Promoure la rehabilitació d'habitatges per 
millorar-ne l'eficiència energètica en almenys una 
lletra de la certificació d'eficiència. Se subvenciona 
la millora de l'eficiència energètica de l'envolupant 
de l'edifici, de les instal·lacions tèrmiques o la 
substitució de fonts d'energia convencional per 
energies renovables.

Beneficiaris: 
Comunitats de veïns i propietaris d'habitatges, 
administracions públiques titulars d'edificis 
d'habitatges i empreses de serveis energètics. 

Terminis: 
Presentació de sol·licituds fins a 4 mesos a partir 
del 5è dia de publicació al BOIB; execució i 
justificació de les actuacions fins al 15 de novembre 
de 2017.

Procediment de concessió:
Per ordre d'entrada, prioritzant edificis plurifamiliars 
i llars identificades com a vulnerables.

Imports:
Quantia de subvenció del 50% per a la millora de 
l'envolupant, substitució d'energia convencional per 
renovable i honoraris professionals; 30% per a les 
inversions per a la millora en l'eficiència de les 
instal·lacions tèrmiques.
Màxim de 100 €/m² amb un límit de 10.000 € per 
habitatge.

Pressupost: 
1.400.000€

energia.caib.es
Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat
Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic



FOTOVOLTAIQUES 
PER A PARTICULARS

CONVOCATÒRIES DE SUBVENCIONS D’ENERGIA 
I CANVI CLIMÀTIC

Imports:
Quantia de subvenció del 50% de la inversió admissible, amb un valor d'inversió 
màxima admissible d'1,5 €/Wp.

Objectiu: 
Promoure petites instal·lacions fotovoltaiques per a autoconsum en habitatges, de 
fins a 3 kWp, que redueixin el consum d'energia elèctrica convencional i, per tant, 
disminueixin les emissions de CO2.

Beneficiaris: 
Persones físiques i comunitats de propietaris que siguin titulars dels 
subministraments elèctrics.

Pressupost: 
250.000 €

Actuacions: 
Fotovoltaiques per a autoconsum de fins a 3 kWp. Com a màxim se subvencionarà 
el 30% de la potència elèctrica actualment contractada.

Costos subvencionables: 
El cost de l'actuació, incloent l'IVA si el beneficiari no el pot recuperar o compensar.

Termini d’execució i justificació: 
Execució i justificació de les actuacions fins al 14 de novembre de 2016.

Termini de presentació: 
2 mesos a partir de dia 30 de maig de 2016. (30 de juliol de 2016)

Procediment de concessió:
Per ordre d'entrada. Més informació: energia.caib.es

energia.caib.es
Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat
Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic



FOTOVOLTAIQUES 
PER A EMPRESES

CONVOCATÒRIES DE SUBVENCIONS D’ENERGIA 
I CANVI CLIMÀTIC

Objectiu: 
Promoure instal·lacions fotovoltaiques per a autoconsum a empreses, de fins a 20 
kWp, que redueixin el consum d'energia elèctrica convencional i, per tant, 
disminueixin les emissions de CO2.

Beneficiaris: 
Empreses (autònoms, persones jurídiques de dret privat, comunitats de béns i 
associacions empresarials).

Actuacions: 
Fotovoltaiques per a autoconsum de fins a 20 kWp.

Costos subvencionables: 
El cost de l'actuació. En general l'IVA no seria subvencionable (llevat que es tracti 
d'una associació d'empresaris que no pugui deduir-se l'IVA suportat).

Termini de presentació: 
2 mesos a partir de dia 2 de juny de 2016. (2 d’agost de 2016)

Procediment de concessió:
Per ordre d'entrada. Més informació: energia.caib.es

Imports:
Quantia de subvenció del 30% de la inversió elegible per a empreses i del 40% per a 
associacions empresarials, amb un valor d'inversió màxima admissible d'1,5 €/Wp.

Pressupost: 
200.000 €

Termini d’execució i justificació: 
Execució i justificació de les actuacions fins al 14 de novembre de 2016.

energia.caib.es
Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat
Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic



CONVOCATÒRIES DE SUBVENCIONS D’ENERGIA 
I CANVI CLIMÀTIC

Objectiu: 
Promoure la rehabilitació d'habitatges per millorar-ne l'eficiència energètica en 
almenys una lletra de la certificació d’eficiència.

Beneficiaris: 
Comunitats de veïns i propietaris d'habitatges, administracions públiques titulars 
d'edificis d'habitatges i empreses de serveis energètics.

Actuacions: 
Millora de l'eficiència energètica de l'envolupant de l'edifici, de les instal·lacions 
tèrmiques o la substitució de fonts d’energia convencional per energies renovables. 

Costos subvencionables: 
Honoraris per a l'elaboració dels certificats d'eficiència energètica i redacció dels 
projectes tècnics, i les inversions de l’execució material de les actuacions. 

Termini de presentació: 
4 mesos a partir del 5è dia de la publicació al BOIB (encara pendent publicació)

Procediment de concessió:
Per ordre d'entrada, prioritzant edificis plurifamiliars i llars identificades com a vulnerables.

Imports:
Quantia de subvenció del 50% per a la millora de l'envolupant, substitució d'energia 
convencional per renovable i honoraris professionals; 30% per a les inversions per 
a la millora en l'eficiència de les instal·lacions tèrmiques.
Màxim de 100 €/m² amb un límit de 10.000 € per habitatge.

Pressupost: 
1.400.000€

Termini d’execució i justificació de les actuacions: 
15 de novembre de 2017.

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA 
D'EDIFICIS RESIDENCIALS

energia.caib.es
Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat
Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic


