
Ajuts a les inversions energètiques i  

Energies Renovables (biogàs i biomassa agrícola) 
Pla de Recuperació, Tranformació i Resiliència 

L’objectiu d’aquest ajut és 
donar suport a inversions que 
impulsin la sostenibilitat i la 
competitivitat de l’agricultura 
a través d’actuacions d’efici-
ència energètica en explota-
cions agropecuàries i l’aprofi-
tament energètic de subpro-
ductes ramaders i biomassa 
agrícola.  

S’atendran actuacions de mi-
llora de l’eficiència energètica 
en edificis, naus i ins-
tal·lacions auxiliars de les 
explotacions agràries, així 
com de valorització energèti-
ca de fems i de biomassa 

            Beneficiaris 

 Persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada o pública, que siguin titulars d’ex-
plotacions agrària. 

 Inversions col·lectives (mínim 5 titulars d’explotació agrària): 

- Agrupacions de persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada o pública, o sen-
se personalitat pròpia. 

- Organització o associació de productors reconeguda. 

 Consorcis o altres formes de col·laboració pública-privada (ús en comú d’explotacions 
agràries). 

            Sol·licitud i Tràmits 

 Presentació de les sol·licituds via telemàtica.  

 Juntament amb la sol·licitud, entre altra documentació, s’haurà de presentar una 
memòria d'execució i factures proforma.  

 La tramitació serà per concurrència competitiva, i les sol·licituds s’ordenaran segons 
criteris de prioritat generals i específics. 

ACTUACIÓ 1. Millora de l’eficiència energètica en edifi-
cis, naus i instal·lacions  auxiliars de les explotacions 

 Sistemes d’aïllament, recirculació d’aire, climatització i 
ventilació 

 Sistemes de control i mesura per optimitzar l'ús energètic 

 Substitució de calderes obsoletes o alimentades per 
combustibles fòssils 

 Substitució de calderes obsoletes de biomassa per altres 
també de biomassa mes modernes i eficients 

 Inversions especifiques en eficiència energètica de naus 
ramaderes (per exemple variadors de velocitat de bom-
bes de buit de sistemes de munyida; sistemes de pre-
refredament de llet; sistemes de recuperació d’energia) 

ACTUACIÓ 2. Valorització energètica de fems i     
biomassa  agrícola 

 Plantes de biogàs de baixa capacitat per cobrir ne-
cessitats energètiques de les explotacions 

 Adquisició de maquinària per a la gestió o provisió 
de biomassa agrícola amb destinació energètica; 
per a la reducció de volum de biomassa agrícola 
amb destinació energètica; o per a la homogeneïtza-
ció, cribatge i condicionament de productes triturats 
procedents de biomassa agrícola 

 Construcció de centres logístics i inversions en es-
tructures d’emmagatzematge d’us col·lectiu de bio-
massa agrícola amb destinació final energètica  

Inversions 

Elegibles 

 

 

 

Presentació de sol·licituds: de 
29 d’abril a 28 de juny de 2022.  

  

Realització inversions: màxim 
30 de març de 2024.  

 

Presentació de la documenta-
ció justificativa: màxim 3 me-
sos des de la finalització de la 
inversió.  

 

Més informació: 

Intensitat d’Ajut 

Tipologia be-

neficiaris 
Actuació 1 Actuació 2 

General 30 %  45 %  

Zones assistides 
i petites empre-
ses 

50 %  65%  

Mitjanes empre-
ses 

40 % 55 % 

 Quantia d’ajut màxima 

Tipus inversió General 
Consorcis o 

Col.lectives 

Actuació 1 50.000 € 150.000 € 

Actuació 2: Plantes 
de biogàs 

260.000 € 1.950.000 € 

Actuació 2: 
Biomassa agrícola 

975.000 €  975.000 €  

% màxim sobre cost elegible 

Quanties 

Inversió   
 

Tipus 1 Tipus 2 

Import mínim  10.000 € 15.000 € 


