
  PROGRAMA DE AXUDAS A PROXECTOS  
DE AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA  

NA INDUSTRIA E SERVIZOS  
ANO 2016  

Xaneiro 2016 



CONCEPTO FONDOS (€) 

AUDITORÍAS ENERXÉTICAS (AE)  300.000,00 

MOBILIDADE CON COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS (MA) 1.000.000,00 

IMPLANTACIÓN SISTEMAS DE XESTIÓN (SX) 200.000,00  

PROXECTOS DE AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA NO 
SECTOR  INDUSTRIA E ESEs (PAE) 

7.261.788,96 

PROXECTOS DE AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA NO 
SECTOR  SERVIZOS (PAE) 

806.865,44 

TOTAL 9.568.654,40 

PRESENTACIÓN AXUDAS EFICIENCIA ENERXÉTICA  

 Orzamento de 9,5 millóns de euros, cofinanciado polo Fondo Europeo de 
Desenvolvemento Rexional (FEDER). Resolución de 16 decembro 2015. 
 5 medidas concretas orientadas a empresas e autónomos do sector da INDUSTRIA, 
do sector SERVIZOS e Empresas de Servizos Enerxéticos (ESEs). 
 As liñas de mobilidade e aforro  regúlanse polo regulamento de exención por 
categorías (artigo 38 Regulamento (UE) 651/2014 da Comisión) 
 As liñas de auditorías e implantación sistemas de xestión incardinanse no réxime de 
axudas de minimis establecido no Regulamento (UE) da Comisión 1407/2013, 
1408/2013 do sector agrícola e 717/2014 de pesca e acuicultura. 
 

€



  
 Fomentar os investimentos en aforro e eficiencia enerxética 
no sector industrial e servizos, facendo máis atractivos os 
períodos de retorno e consecuentemente facilitando a toma de 
decisións dos responsables das empresas. 
 Mellorar o coñecemento e a xestión no uso da enerxía dentro 
das empresa. 
  Diminuír o consumo de enerxía nestes sectores, aumentando 
a eficiencia enerxética e acelerando a implantación da mellor 
tecnoloxía dispoñible. 
 Avanzar cara a unha sociedade baixa en carbono, reducindo 
as emisións de CO2 en todos os sectores e especialmente no 
transporte cunha dependencia case total dos derivados de 
petróleo. 
 Reducir os custos enerxéticos e a factura de enerxía das 
empresas para mellorar a súa competitividade. 
Acelerar os pagamentos aos provedores para activar a 
economía e xerar emprego. 

 

ASPECTOS XERAIS  

OBXECTIVOS 



BENEFICIARIOS   
 Empresas e Autónomos, que teñan domicilio social ou algún centro de traballo 

en Galicia, incluídas no sector servizos ou da industria.  
 Considerarase sector servizos as actividades incluídas nas seccións:  G, H, I, J, K, L 

,M, N, O, P, Q, R, S, T ou U do CNAE 2009.  
 Considerarase sector industria as actividades incluídas na Sección C ou D do CNAE-
2009, coa excepción da industria extractiva enerxética, as de refinación do petróleo e 
biocombustible, así como as empresas de xeración, transporte e distribución de enerxía 
eléctrica. 

 
 As empresas de servizos enerxéticos que xestionen total ou parcialmente 
instalacións consumidoras de enerxía en centros de consumo situados en Galicia. 
 
 Para mobilidade con combustibles alternativos e proxectos de aforro e eficiencia 
enerxética non poderán ter a condición de beneficiarias as empresas excluidas do 
ámbito de aplicación do Regulamento (UE) núm.  651/2014, entre as que figuran: 

 As empresas do sector da pesca e da acuicultura 

 As empresas que operan na produción primaria de produtos agrícolas que figuran na 

lista do anexo I do tratado.  

 

 



 Concurrencia competitiva e puntuación superior a 10 puntos. 
 A solicitude e tramitación das axudas será exclusivamente por vía 
telemática, poderase tamén consultar on line o estado do expediente e a 
documentación presentada.  
  Prazo máximo de resolución: 4 MESES. 

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

TRAMITACIÓN E CONSULTA TELEMÁTICA 

  45 días naturais do 15 de xaneiro ao 29 de febreiro de 2016. 
  Os proxectos deberán iniciarse despois da data de presentación das 

solicitudes de axuda.  
 Cada empresa poderá presentar unha ou varias solicitudes. 
 Cada solicitude contemplará unha ou varias actuacións homoxéneas. 

 

 

PRAZO DE EXECUCIÓN E XUSTIFICACIÓN 

  A data límite para a execución e xustificación é o 15 de outubro de 2016. 



 
  Realización de auditorías enerxéticas que analicen de xeito integral o proceso 

produtivo do centro de traballo da empresa 

 

 Será requisito indispensable un compromiso formal do representante da 

empresa de execución de todas as actuacións de aforro detectadas na auditoría 

cun período de retorno do investimento inferior a dous anos.  

  

 Non serán subvencionables aquelas auditorías enerxéticas que sexan 

obrigatorias segundo a normativa vixente nin conforme ao artigo 8 da Directiva 

2012/27/UE sobre eficiencia enerxética, é dicir, as referidas as grandes 

empresas 

 

 Os estudos resultantes deberán ter o contido mínimo indicado no documento 

“Contido mínimo de auditoría enerxética dispoñible na páxina web do Inega 

(http://ww.inega.es) 

  

  
 

 
  

AUDITORÍAS ENERXÉTICAS  

ACTUACIÓNS SUBVENCIONABLES 
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  O investimento mínimo para que a actuación sexa subvencionable será de 

6.000 € por auditoría. 

 A intensidade de axuda será do 50 % do custe elixible. Establecense valores 

máximos de axuda en función do consumo enerxético. 

  
 

 
  
 

AUDITORÍAS ENERXÉTICAS  

INTENSIDADE DE AXUDA 

Consumo de enerxía final (tep) Subvención máxima (€) 
Ata 50 3.000 

De 50 a 200 5.000 

De 200 a 1000 10.000 

Máis de 1000 20.000 

 
 

 Alcance do traballo: 30 %  
Valorarase a realización de análises termográficas, medicións de parámetros eléctricos, análise de 
gases de combustión, e medicións de niveis lumínicos 

 
 Incidencia do custo enerxético na competitividade: 30 %. 
2 puntos por cada 1 % que representen os custos enerxéticos en relación aos custos totais 

 
 Rateo consumo do centro de traballo/investimento elixible: 40 % 
Puntuación máxima para proxectos con ratios superiores a 20 tep/1000 € 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 



 
  Substitución de vehículos por outros novos máis eficientes que satisfagan as 

mesmas necesidades e que utilicen combustibles alternativos a gasóleo e 

gasolinas.  Por exemplo vehículos a  gas natural, GLP, hidróxeno, …  
 Os novos vehículos deben ser polo menos un 20 % máis eficientes, e deben 

xustificar que manteñen as mesmas prestacións (carga máxima, volume, potencia,…) 

que os vehículos aos que substitúen. 

 O equipo substituído deberá ser dado de baixa definitiva e ser destinado a  

despezamento/achatarramento. 

Considerase custe elixible os custes de inversión adicionais necesarios para lograr 

un nivel máis elevado de eficiencia enerxética. 

 

  Transformación de vehículos existentes para adaptalos a utilización de 

combustibles alternativos a gasóleo e gasolinas que reduzan o nivel de emisións 

contaminantes.  Por exemplo a adaptación de vehículos a  gas natural, GLP, 

hidróxeno,…  
Os vehículos transformados deben ser polo menos un 5 % máis eficientes en termos 

de consumo de enerxía primaria. 

  

  

  

  

MOBILIDADE CON COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS  

ACTUACIÓNS SUBVENCIONABLES 



 
  O investimento mínimo para que a actuación sexa subvencionable será de 

10.000 €. 

 A intensidade de axuda será do 30 % do custe elixible, con un máximo de 

200.000 euros por proxecto. Para pequenas e medianas empresas 

incrementarase en 10 puntos porcentuais, ata o 40 %. 

  
 

 
  
 

MOBILIDADE CON COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS  

INTENSIDADE DE AXUDA 

 
 

 Porcentaxe de aforro e eficiencia enerxética: 40 %  
Valorase a razón de 1 punto por cada 1 % de aforro que supere o mínimo esixido. Valorarase a 

porcentaxe de redución de emisións de CO2 derivadas do cambio de combustible adicionais ao 

aforro enerxético a razón de 2 puntos por cada 1 % ata un máximo de 20 puntos. 

 Relación de aforro anual/investimento elixible: 45 %. 
Outorgase a puntuación máxima de 45 puntos a aqueles proxectos que obteñan valores de 5 

kWh/€ ou superiores, os que teñan un rateo inferior puntuaranse proporcionalmente. 

 Sistemas de verificación do aforro acadado pola medida: 15 % 
5 puntos se instalan sistemas de medición do consumo asociados a actuación subvencionada.  

5 puntos se estan comunicados cun sistema central de procesado avanzado de datos.  

5 puntos se dispón dun sistema de xestión enerxética certificado segundo a norma UNE-EN ISO 

50001. 

 
 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 
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  A implantación de sistemas de xestión enerxética certificados conforme a 

Norma ISO 50.001 por entidade acreditada durante o período de xustificación. 

No caso de non terse completado a obtención do certificado deberá xustificarse o 

inicio do proceso de certificación achegando contrato asinado cunha entidade 

acreditada.  

  

Será elixible o custo das empresas consultoras especializadas, o da auditoría 

enerxética previa e os gastos de certificación.  

  

  

  
 

 
  
 

IMPLANTACIÓN SISTEMAS DE XESTIÓN  

ACTUACIÓNS SUBVENCIONABLES 

IMPLANTACIÓN SISTEMAS DE XESTIÓN  

INTESIDADE DE AXUDA 

 O investimento mínimo para que a actuación sexa subvencionable será de 

10.000 €. 

 A intensidade de axuda será do 30 % do custe elixible. Para pequenas e 

medianas empresas incrementarase en 10 puntos porcentuais, ata o 40 %. 

Establecense valores máximos de axuda en función do consumo enerxético. 

 
Consumo de enerxía final (tep) Subvención máxima (€) 
Ata 50 4.000 

De 50 a 200 7.000 

De 200 a 1000 12.000 

Máis de 1000 23.000 



 
 

IMPLANTACIÓN SISTEMAS DE XESTIÓN  

 
 

 Alcance do traballo: 30 %  
 10 puntos se no proceso se realiza unha auditoría por entidade externa 
 10 puntos se se instalan equipos de medida de consumo enerxético 
comunicados cun equipo centralizado de almacenamento 
 10 puntos se se instala un sistema de procesado avanzado de datos 

 

 Incidencia do custo enerxético na competitividade: 30 %. 
 2 puntos por cada 1 % que representen os custos enerxéticos en 
relación aos custos totais 

 
 Rateo consumo do centro de traballo/investimento elixible: 40 % 

 Puntuación máxima para proxectos con ratios superiores a 20 tep/1000 € 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 



 
 Nos proxectos de aforro e eficiencia enerxética considerase custe elixible os 

custes de inversión adicionais necesarios para lograr un nivel mais elevado de 

eficiencia enerxética.  

   

 Os investimentos en substitución ou mellora de equipos e instalacións 

consumidores de enerxía do proceso produtivo do sector industrial, por equipos e 

instalacións que utilicen tecnoloxía de alta eficiencia ou a mellor tecnoloxía 

dispoñible.  
 O aforro enerxético mínimo requirido para ser subvencionable deberá ser dun 5 % 

respecto do consumo inicial.  

  

 A renovación ou mellora de equipamentos de instalacións existentes no sector 

industrial ou servizos de produción de calor e frío destinadas a atender a 

demanda de benestar e hixiene das persoas, por outras de alta eficiencia 

enerxética.  
O aforro enerxético mínimo requirido para ser subvencionable deberá ser dun 20% 

respecto do consumo inicial.  

PROXECTOS DE AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA   

ACTUACIÓNS SUBVENCIONABLES 



 
  A mellora da eficiencia enerxética das instalacións de iluminación existentes nos 

centros de produción do sector industrial,  
 O aforro enerxético mínimo requirido para ser subvencionable deberá ser dun 40 % respecto 

do consumo inicial  

 Garantir un confort lumínico adecuado á tarefa que se vai a realizar.  

  

 Instalacións fotovoltaicas, minieólicas, solares térmicas, bombas de calor 

(aerotermia, xeotermia e hidrotermia), biogás e calquera outro sistema de 

aproveitamento de enerxías renovables que contribúan a aumentar a eficiencia 

enerxética da empresa salvo as que utilicen biomasa forestal.  

   

  

  

  

  

  

  
 

 
  

PROXECTOS DE AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA   

ACTUACIÓNS SUBVENCIONABLES (Cont.) 

Porcentaxe de perdas en transporte e distribución de enerxía 
eléctrica (segundo Anexo III da Orde IET/107/2014) 

Baixa Tensión 13,81 
% 

Media Tensión (1>kV>=36) 6,00 % 

Eficiencia na conversión de enerxía primaria a electricidade 
(valor medio en Galicia de 2008 a 2013) 

Solar fotovoltaica 99,0 % 

Eólica 97,6 % 

Valor medio do Mix de produción 62,1 % 

Considérase que a instalación contribúe a 

aumentar a eficiencia da empresa cando a 

enerxía xerada se consume no centro de traballo 

asociado. 

 O aforro enerxético acadado debe ser 

superior ao 20 %. Considérase aforro enerxético 

a maior eficiencia no paso de enerxía primaria a 

final e a redución de perdas no transporte e 

distribución de enerxía. Teránse en conta os 

seguintes valores:  

   

  



 
 

  

 Calquera outra actuación, non contemplada nos apartados anteriores, que 

implique un aforro enerxético mínimo dun 20% respecto do consumo inicial.  

  

 A implantación de medidas de contabilización, monitorización e telexestión do 

consumo de enerxía asociadas as actuacións de aforro para as que se solicita 

axuda e incluso a implantación de sistemas de procesado avanzado de datos e 

intelixencia artificial aplicados a optimización do consumo enerxético da empresa 

no tocante a análise dos consumos enerxéticos das actuacións subvencionadas. 

  

  

  

  

  

  

  
 

 
  
 

PROXECTOS DE AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA   

ACTUACIÓNS SUBVENCIONABLES (Cont.) 

Consumo enerxético anual 
do centro de traballo 

(tep) 

Axuda máxima para medidas contabilización, 
monitorización, telexestión e sistemas de 

procesado avanzado de datos asociados a medida 
subvencionada 

10 a 50 5.000  € 

50 a 200 9.000 € 

200 a 1000 12.000 € 

Más de 1000 15.000 € 

  
O custe elixible máximo de estes equipos será do 10 % da actuación de aforro 

asociada e cos seguintes límites máximos de axuda en función do consumo do 

centro de traballo: 

  

  

  

  

  

  

  
 



 
  O investimento mínimo para que a actuación sexa subvencionable será de 

10.000 €. 

 A intensidade de axuda será do 30 % do custe elixible, con un máximo de 

200.000 euros por proxecto. Para pequenas e medianas empresas 

incrementarase en 10 puntos porcentuais, ata o 40 %. 

 

  
 

 
  
 

PROXECTOS DE AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA   

INTESIDADE DE AXUDA 

 
 

 Porcentaxe de aforro e eficiencia enerxética: 40 %  
Valórase a razón de 1 punto por cada 1 % de aforro que supere o mínimo. Valorarase a 

porcentaxe de redución de emisións de CO2 derivadas do cambio de combustible adicionais ao 

aforro enerxético a razón de 2 puntos por cada 1 % ata un máximo de 20 puntos. 

 Relación de aforro anual/investimento elixible: 45 %. 
Outorgase a puntuación máxima de 45 puntos a aqueles proxectos que obteñan valores de 5 

kWh/€ ou superiores. Os que teñan un rateo inferior puntuaranse proporcionalmente. 

 Sistemas de verificación do aforro acadado pola medida: 15 % 
5 puntos se instalan sistemas de medición do consumo asociados a actuación subvencionada.  

5 puntos se os equipos de medida do consumo enerxético  estan comunicados cun sistema central 

de procesado avanzado de datos.  

5 puntos se dispón dun sistema de xestión enerxética certificado segundo a norma UNE-EN ISO 

50001. 

 
 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 
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RESULTADOS ESPERADOS:  
 

PROXECTOS DE AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA EN 

SECTOR INDUSTRIA E SERVIZOS 

Investimento público Inega (M€) 9, 5 M€ 

Investimento directo asociado 32 M€ 

Investimento total asociado incluíndo 

impactos indirectos en Galicia 54 M€ 

Aforro enerxético enerxía final 6,08 ktep/ano 

Aforro enerxético enerxía primaria 10,9 ktep/ano 

Aforro económico 10,6 M€/ano 

Redución emisións CO2 18,8 ktCO2/ano 

Postos de traballo asociado directos 256 

Postos de traballo indirectos asociado en 

Galicia 
176 



 
 

A EFICIENCIA ENERXÉTICA DEPENDE DE TODOS 

 

MOITAS GRAZAS POLA SÚA ATENCIÓN 
 


