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La Diputació de Barcelona ha aprovat una nova línia d’ajuts adreçada a municipis de la demarcació per al
finançament d’instal·lacions de plaques solars fotovoltaiques d’autoconsum elèctric amb un import global de
800.000 euros. La convocatòria, que es publica aquest dimecres al BOP [2], té com a objectiu dotar al territori i als
ens locals d’instal·lacions d’autoconsum capaces de reduir els consums energètics dels edificis, amb la
conseqüent reducció de les seves emissions de CO2 i dels costos inherents a la compra d’energia elèctrica.
La iniciativa s’alinea amb les polítiques de sostenibilitat que aposten per la transició energètica i la promoció de
les energies renovables com a passos decisius per abordar l'emergència climàtica. Des de l’Àrea d’Acció
Climàtica, que gestiona els ajuts, s’estima que l’operació permetrà el finançament d’unes 60 instal·lacions
fotovoltaiques d’autoconsum en edificis o equipaments municipals, que reduiran la factura energètica i les
emissions de gasos amb efecte d’hivernacle dels equipaments municipals.
Els requisits per accedir als ajuts són ser signatari del Pacte dels Alcaldes i les Alcaldesses pel Clima i l’Energia
[3] i disposar de projecte executiu de la instal·lació prèviament a la publicació de la subvenció. La quantia màxima
de l’ajut serà d’un 70% del cost del projecte, amb un topall de 15.000 euros, i els projectes s’avaluaran tenint en
compte el compromís amb els objectius de reducció del 40% d’emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) per
a l’any 2030 i de l’emergència climàtica, a més de la mida del municipi sol·licitant.
Trobareu més informació sobre aquesta convocatòria en aquest enllaç [4]
Foto: Iñaki Relanzón / Diputació de Barcelona

Categories: Notícies

[5]

URL d'origen: http://xarxaenxarxa.diba.cat/news/2020/06/03/diputacio-de-barcelona-obre-nova-linia-desubvencions-per-instal-lacio-de-fotovoltai
Enllaços:
[1] http://xarxaenxarxa.diba.cat/members/collge
[2] https://bop.diba.cat/temp/06_022020006803.pdf
Comunitat virtual dels membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
Page 1 of 2

La Diputació de Barcelona obre una nova línia de subvencions per a la instal·lació de fo
Publicat a La Xarxa en xarxa (http://xarxaenxarxa.diba.cat)
[3] https://www.diba.cat/web/alcaldespelclima
[4] https://www.diba.cat/es/web/mediambient/subvencions-fotovoltaica-2020
[5] http://xarxaenxarxa.diba.cat/node/7414

Comunitat virtual dels membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
Page 2 of 2

