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L’ACA destinarà 4 MEUR en ajuts per a millorar 
l’eficiència energètica de les minicentrals 
hidroelèctriques de les conques internes 
 

 El consell d’administració de l’ACA ha aprovat les bases d’una línia 
d’ajuts destinada a la modernització d’instal·lacions destinades a la 
producció d’energia neta 

 En aquelles actuacions atorgades s’haurà d’incrementar, com a 
mínim, un 10% el cabal circulant que estableix el pla de gestió 

 L’Agència pot assumir el 90% del cost dels treballs, amb un màxim 
de 500.000 euros per actuació 

 

El consell d’administració de l’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA) ha aprovat aquest dijous les 
bases d’una nova línia d’ajuts destinada a millorar 
l’eficiència energètica de les minicentrals 
hidroelèctriques que hi ha en l’àmbit de les 
conques internes de Catalunya. Aquestes 
actuacions d’adequació s’emmarquen en 
l’Agenda 2030 per a l’assoliment dels Objectius 
per al Desenvolupament Sostenible (ODS) i han 
de tenir com a objectiu una millor eficiència en el 

funcionament de les instal·lacions, en funció de les seves característiques per 
generar el màxim número de quilowatts d’energia amb el menor cost econòmic.  

S’inclouen en aquests ajuts, per tant, actuacions com la modernització de les 
turbines o dels sistemes generadors, i s’ha de demostrar que les instal·lacions 
que s’acullin a la subvenció han produït energia en els 36 mesos anteriors a la 
data de la convocatòria.  

Els ajuts van destinats a instal·lacions de petits productors ja existents i en cap 
cas comporten un perllongament de les concessions. En aquest sentit, un dels 
objectius dels ajuts és precisament que la producció d’energia sigui més 
eficient mentre duri la concessió, potenciant la generació d’energia renovable i 
neta en el territori i contribuint a la transició energètica.  

L’Agència podrà assumir el 90% del cost dels treballs, amb un màxim de 
500.000 euros per actuació. A més, aquelles actuacions que siguin atorgades, 

Detall de turbines per a la generació 
hidroelèctrica              
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un cop s’obri i s’adjudiqui la convocatòria, hauran d’incrementar en almenys un 
10% el cabal circulant que estableix el pla de gestio en el tram determinat.   
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