SUBVENCIÓNS ANO 2016 PARA A REALIZACIÓN DE
AUDITORÍAS ENERXÉTICAS, IMPLANTACIÓN DE
SISTEMAS DE XESTIÓN, MOBILIDADE CON
COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS E PROXECTOS DE
AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA
Inicio solicitude: Desde o 15 de xaneiro de 2016
Fin solicitude: 29 de febreiro de 2016

Concepto subvencionables
- Auditorías enerxéticas integrais.
- Mobilidade con combustibles alternativos. Adquisición de novos vehículos ou transformación dos existentes.
- Implantación de sistemas de xestión enerxética certificados conforme á Norma ISO 50.001.
- Proxectos de aforro e eficiencia enerxética no sector industria e servizos.
Investimentos en substitución ou mellora de equipos e instalacións consumidoras de enerxía do proceso produtivo ou
sistemas auxiliares; mellora de instalacións de iluminación en centros produtivos do sector industrial; implantación de
sistemas de contabilización/telexestión de consumo de enerxía asociados a outras actuacións de aforro enerxético;
proxectos de instalacións fotovoltaicas, solares térmicas e bombas de calor que contribúan a aumentar a eficiencia
enerxética das empresa; ou calquera outra actuación que implique, como mínimo, o aforro enerxético que se indica nas
bases das axudas.
O investimento mínimo para que a actuación sexa subvencionable deberá ser de 10.000 euros, que se reduce a 6.000
no caso das auditorías enerxéticas.
Cada solicitude conterá unha única actuación ou varias actuacións homoxéneas a executar no mesmo emprazamento.
Cada empresa poderá presentar todas as solicitudes que desexe.

Beneficiarios
Poderán ser beneficiarios das axudas as empresas legalmente constituídas e os empresarios autónomos, incluídas no
sector da industria (Sección C e D do CNAE-2009) e no sector servizos (Seccións G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T
ou U do CNAE-2009). Exceptúase a industria extractiva enerxética, as de refino de petróleo e biocombustible, así como
as empresas de xeración, transporte e distribución de enerxía eléctrica.
Tamén poderán ser beneficiarias as empresas de servizos enerxéticos que xestionen total ou parcialmente instalacións
consumidoras de enerxía situadas en Galicia. Estas deberán presentar unha copia do contrato de servizos enerxéticos
en que se recollan as cláusulas asociadas ao proxecto para o que se solicita a axuda, así como a constancia por escrito
da autorización e coñecemento por parte do titular ou titulares da instalación da que se solicita a subvención.

Período de actuacións subvencionables
Considéranse actuacións subvencionables as realizadas entre o día que se presente a solicitude de axuda e o 15 de
outubro de 2016.

Contía máxima da axuda
A contía da subvención será do 30% do investimento subvencionable, cun máximo de 200.000 € por proxecto. No caso
de axudas concedidas a pequenas e medianas empresas a intensidade de axuda incrementarase en 10 puntos
porcentuais, ata o 40 % do custo elixible.
No caso de axudas para a elaboración de auditorías enerxéticas a intensidade de axuda será do 50 % do custo elixible.

Presentación de solicitudes
Só se admite a presentación electrónica de solicitudes.

