AJUTS DEL DEPARTAMENT DE AGRICULTURA
PER LA MITIGACIÓ DEL CANVI CLIMATIC
PER PLAQUES FOTOVOLTAIQUES

1. Qui pot demanar l’ajut ?�
Requisits bàsics:
·
·
·

Ser Agricultor Actiu (AA) i Agricultor Professional (AP)
18-64 anys en el moment de la sol·licitud.
CB: tots els comuners han de complir requisits persona física.

Societats: complir amb la definició d’AA i >50% del capital social en mans de persones
· físiques que compleixen la definició d’AP.
. Agricultor Professional (AP):
La persona física titular d’una explotació agrària que obtingui, almenys, el 50 per cent de la seva renda total d’activitats agràries o
altres activitats complementàries, sempre que la part de renda procedent directament de l’activitat agrària no sigui inferior al 25 per
cent de la seva renda total i el volum d’ocupació dedicada a activitats agràries o complementàries sigui igual o superior a la meitat
d’una unitat de treball agrari.

2. Que entra al ajut (Cost auxiliable)��
AUTOCONSUM d’ENERGIA (si es per venda entraria per DIVERSIFICACIO*)
· No es dona AJUT per la part de IVA
· La instal·lació a de ser NOVA, no entren equips de segona MÀ
· Entren les plaques, la estructura, i la instal·lació elèctrica i NO pot entrar la substitució
de la teulada (fibrociment)
· També te el % d’ajut corresponent i amb un màxim del 8%, com honoraris d’arquitectes i
enginyers per als projectes visats de les inversions o els estudis o memòria sobre l’adaptació i/o
mitigació del canvi climàtic
Autoconsum explotació agrícola-ramadera

AJUT Mitigació

Autoconsum agroturisme i/o VENDA ENERGIA

AJUT Diversificació (40 % Ajut)

3. Compromisos, inici i modificacions.��
Compromisos:
Mantenir l’activitat agrària i les inversions que van ser objecte d’ajut durant un mínim de cinc
anys a comptar del pagament de l’ajut.
Complir les normes obligatòries de medi ambient, higiene i benestar dels animals.
Inici de les actuacions:
Article 60.2 R.1305/2013 estableix que només seran subvencionables els costos efectuats després
d’haver-se presentat la corresponent sol·licitud (excepte costos d’honoraris d’arquitectes, assessors,
enginyers i estudis de viabilitat). Visita NO inici inversions
Modificacions:
Només es poden realitzar modificacions de menor entitat en el programa d’inversions aprovat
(les que no afecten a la viabilitat del programa d’inversió). Han de ser comunicades al DARP

€
%

4. Quantia de l’ajut a la mitigació del canvi climàtic��
Fins el 2020: 40% del cost auxiliable

Novetats 2021: 75% dels costos auxiliables i 80% per ramaders joves en actiu
Inversió total mínima subvencionable de 5.000€.

5. TERMINIS�

Demanar l’ajut dins de TERMINI DUN (màxim 30 abril)
Presentació de pressupostos (3) de tots els conceptes.
*El import màxim de l’ajut serà el import que posem a la DUN (sol·licitud)
Dimensions, estudi projecte, superfície ocupada*
*(es pot canviar ubicació i import)
No realitzar cap obra-pagament fins després visita NO INICI INVERSIONS (>30 Abril 2021)
Resolució ajuts (febrer-abril 2022)
Execució MÀXIMA de l’obra i pagaments finalitza el 29 Setembre del 2023
Certificació (presentar factures i justificants de pagaments)
No pagaments efectiu
No pagaments xecs-taló
No crèdits, leasings, rentings.

6. Qui Som Cerdanya Solar?
Som una enginyeria especialitzada y servei técnic oficial.

7. Que pot fer Cerdanya Solar per tu?
Et podem oferir el servei d’estudi, instal·lació i manteniment fotovoltàic.

Xavier: 629 706 097 / Victor: 646 475 725 / reserves a: info@cerdanyasolar.cat / www.cerdanyasolar.cat

