CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS PER ESTABLIR NOUS PUNTS DE RECARREGA RÀPIDA I SEMIRAPIDA PER A VEHICLE ELÈCTRIC
DINS EL MARC DE L’IMPOST SOBRE ESTADES TURÍSTIQUES A LES ILLES BALEARS (BOIB NÚM. 161 de 25 DE DESEMBRE DE 2018)
DOTACIÓ ECONÒMICA: 4.000.000 €
BENEFICARIS
DOCUMENTACIÓ
Documents per sol·licitar l’ajuda
a) Programa 1:
- Annex 1 Sol·licitud de subvenció.
- Annex 3 Fitxa resum.
- Memòria tècnica o avantprojecte.
a) Empreses
públiques,
b) Programa 2:
consorcis i
- Memòria tècnica.
fundacions
b) Consells
insulars,
ajuntaments i
entitats locals
menors
c) Empreses
privades
d) Associacions
empresarials

Documents de justificació del pagament (Una
vegada finalitzades les actuacions):
- Sol·licitud de pagament i compte justificatiu.
- Factures originals.
- Justificant transferències bancàries de pagament de
les factures.
-Document fotogràfic del punt de recàrrega
(aparcament per a la recàrrega, equip, quadre, cartell
amb la potència, preu kWh, horari, ...).
- Document de la inscripció de la instal·lació en la
UDIT.
- Si escau, certificat que acrediti que l’IVA no és
recuperable.
- En cas d’Administració Pública: certificat de
cumpliment amb la legislació de contractació i còpia
de la comptabilitat separada.

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES
Instal·lació d’equips de recàrrega per a vehicles
elèctrics, la infraestructura elèctrica, el projecte tècnic,
la direcció d’obra, l’obra civil, la senyalització i el
programari (software) de l’adaptació MELIB.
a) Programa 1: establiment de nous punts de recàrrega
ràpida i semiràpida que cumpleixin els requisits
enumerats en el punt 6 de la subvenció.
- En el cas d’empreses privades i associacions
empresarials: poden sol·licitar ajudes per als punts de
recàrrega tipus A i tipus B (veure punt 4.8).
- En el cas d’empreses públiques, consorcis,
fundacions, consells insulars, ajuntaments i entitats
menors: poden sol·licitar ajudes per als punts de
recàrrega tipus A (veure punt 4.8).
b) Programa 2 (per a empreses privades): adaptació de
sistemes actuals de gestió de punts de recàrrega a la
xarxa MELIB.
Àmbit temporal: actuacions iniciades a partir de la
data de presentació de la sol·licitud i realitzades fins el
30/09/2019 (anualitat 2019) i el 30/09/2020 (anualitat
2020).

SUBVENCIÓ
Per al programa 1: el 40 % del pressupost
de la inversió, amb els màxims d'inversió
màxima admissible següents:
— Per al tipus A: 15.000 € per punt de
recàrrega.
— Per al tipus B: 1.500 € per punt de
paret, 2.000 € per punt de pilona d’una
càrrega simultània i 3.000 € per punt de
dues càrregues simultànies.
De forma complementària, seran
subvencionables 200 €/kW de potència
dels punts instal·lats tipus A i 100 €/kW
pels punts tipus B.
Per al Programa 2: el 40 % del cost
d’adaptació a la xarxa MELIB amb un
màxim de 20.000€.
Subvenció màxima per beneficiari en cas
que s’exhaureixi el pressupost del
programa corresponent:
- Programa 1: Fins a 300.000 €.
- Programa 2: Fins a 20.000 €.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: El termini per presentar sol·licituds és de tres mesos a partir del cinquè dia de la publicació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears d’aquesta Resolució i finalitza el dia 25 de març de 2019.
CRITERIS DE REPARTIMENT: és per baremació segons convocatòria.

