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48. Programa ajuts per a actuacions d’eficiència energètica 
en PIME i gran empresa del sector industrial 

 
 

Objecte 

L’objecte del Reial decret 1186/2020, de 29 de desembre és la modificació del Reial Decret 
263/2019, de 12 abril, pel qual es regula el Programa d'ajudes per a actuacions d'eficiència 
energètica en PIME i gran empresa del sector industrial. 
 
      El Reial decret 263/2019, de 12 d'abril, regula el Programa d'ajudes: 
 

- Per a actuacions d'eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial: 
estableix les normes reguladores per a la concessió d'ajudes a les actuacions en PIME 
i gran empresa del sector industrial que redueixin les emissions de diòxid de carboni 
i el consum d'energia final, mitjançant la millora de l'eficiència energètica, contribuint 
a aconseguir la reducció del consum d'energia final. 

 
- Així mateix, estableix la concessió directa de les ajudes a les comunitats autònomes, 

que hauran de destinar l'import de les mateixes als subjectes que s'enumeren en 
l'article 2.2, conforme a les corresponents sol·licituds que aquests formulin, i que 
compleixin amb els requisits establerts en aquest reial decret. 

Modificació  

S’amplia la vigència del programa en sis mesos més, fins al 30 de juny de 2021, per afavorir 
la realització del volum d'actuacions objectiu del programa, i contribuir al mateix temps, a 
la recuperació econòmica i social, a conseqüència de la crisi  provocada per la pandèmia del 
COVID-19. 
 
El Reial decret 263/2019, de 12 d'abril, queda modificat com segueix: 
 
1) Apartat 3 de l'article 3 queda redactat com segueix: 
 
«3. Les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla hauran d'acceptar de manera 
expressa, mitjançant escrit dirigit a la Direcció General del IDAE, l'ajuda concedida i 
ajustada en la seva integritat a aquest reial decret. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17281.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/2019/04/12/263/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/2019/04/12/263/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/13/pdfs/BOE-A-2019-5570.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/13/pdfs/BOE-A-2019-5570.pdf
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. 
 
2) Apartat 1 de l'article 12, queda redactat com segueix: 
 
«1. Aquest programa d'ajudes entrarà en vigor des de l'endemà de la publicació d'aquest 
reial decret al «Boletín Oficial del Estado». Les sol·licituds d'ajuda podran cursar-se a partir 
del moment en què les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla l'indiquin en les 
respectives convocatòries, en la forma que en elles s'estableixi, fins a la conclusió de la seva 
vigència prevista fins al 30 de juny de 2021, la qual cosa succeirà quan es produeixi alguna 
de les següents circumstàncies: 
 
            a) Que, conforme a les sol·licituds rebudes, s'esgoti el pressupost disponible. 
            b) Que s'arribi al 30 de juny de 2021 sense haver-se cursat sol·licituds suficients per  
                a esgotar el pressupost disponible.» 
 
 

Termini  

Fins al 30 de juny de 2021 

 
 
 

Més informació 

 

Reial decret 1186/2020, de 29 de desembre que modifica el Reial decret 263/2019, de 12 
d'abril que regula el Programa d'ajudes per a actuacions d'eficiència energètica en PIME i 
gran empresa del sector industrial 
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