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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA
DEMOCRÀTICA

79780

Resolució del vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria
Democràtica per la qual es modifica la Resolució del vicepresident i conseller de Transició
Energètica i Sectors Productius de 28 de desembre de 2020 per la qual s’aprova, mitjançant el
procediment de despesa anticipada, la convocatòria pública de subvencions per al foment de la
creació de comunitats d’energies renovables locals per a autoconsum promogudes per les
administracions locals, les entitats públiques que en depenen i les associacions empresarials privades,
que serà objecte de cofinançament dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027

El dia 31 de desembre de 2020, es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la Resolució del vicepresident i conseller de Transició
Energètica i Sectors Productius de 28 de desembre de 2020 per la qual s'aprova, mitjançant el procediment de despesa anticipada, la
convocatòria pública de subvencions per al foment de la creació de comunitats d'energies renovables locals per a autoconsum promogudes
per les administracions locals, les entitats públiques que en depenen i les associacions empresarials privades, que serà objecte de
cofinançament dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027.
El punt segon de la convocatòria estableix que «Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les administracions locals, les entitats públiques que
en depenen i les associacions empresarials privades que promoguin una comunitat d'energies renovables per a autoconsum».

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/43/1084204

Amb aquesta convocatòria, s'intenta donar un impuls perquè incorporin aquesta font d'energia renovable amb participació local i compartida
i, per tant, redueixin el consum d'energia elèctrica procedent de la xarxa i les seves emissions de CO 2, al mateix temps que donar resposta a la
pobresa energètica. En aquest sentit, s'ha observat que els beneficiaris que s'estableixen en la convocatòria no inclouen les associacions i
fundacions sense ànim de lucre, entitats que poden desenvolupar un paper important en la lluita contra la pobresa energètica.
Per donar cobertura al màxim de beneficiaris que puguin col·laborar en la lluita contra la pobresa energètica, és adient modificar la Resolució
de la convocatòria per tal d'incloure-hi les entitats sense ànim de lucre.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Modificar el títol de la convocatòria, que queda redactat de la manera següent:
Resolució del vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 28 de desembre de 2020 per la qual s'aprova,
mitjançant el procediment de despesa anticipada, la convocatòria pública de subvencions per al foment de la creació de comunitats
d'energies renovables locals per a autoconsum promogudes per les administracions locals, les entitats públiques que en depenen, les
associacions empresarials privades i les entitats sense ànim de lucre, que serà objecte de cofinançament dins el Programa Operatiu FEDER
2021-2027
2. Modificar l'apartat primer de la convocatòria, que queda redactat de la manera següent:
Primer
Objecte
L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar i regular, mitjançant el procediment de despesa anticipada, els ajuts per al foment
d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica, de fins a 99 kWp de potència de pic, i d'energia eòlica de baixa potència, de fins a 50 kW de
potència nominal, promogudes per administracions locals, les entitats públiques que en depenen, les associacions empresarials privades i les
entitats sense ànim de lucre, en la qual, una vegada concedit l'ajut a l'entitat beneficiària, es creï una comunitat d'energies renovables per a
autoconsum formada per les entitats locals o l'associació i els veïns del municipi.
3. Modificar l'apartat segon de la convocatòria, que queda redactat de la manera següent:
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Segon
Beneficiaris
Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les administracions locals, les entitats públiques que en depenen, les associacions empresarials
privades i les entitats sense ànim de lucre que promoguin una comunitat d'energies renovables per a autoconsum.
4. Modificar el punt 4 de l'apartat quart de la convocatòria, que queda redactat de la manera següent:
4. Les administracions locals i les entitats públiques que en depenen, les associacions empresarials i les entitats sense ànim de lucre han de
fer la inversió de la instal·lació de producció mitjançant tecnologies renovables i han d'aplicar la subvenció a la reducció de l'import de la
inversió que correspon als consumidors participants en la comunitat d'energies renovables. Les entitats que poden participar en la comunitat
d'energies renovables són les que s'estableixen a continuació:
a) Les administracions locals i les entitats públiques que en depenen.
b) Les petites i mitjanes empreses constituïdes legalment següents: persones físiques, persones jurídiques de dret privat i comunitats
de béns, que duguin a terme la seva activitat empresarial en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears en els
edificis o subministraments relacionats amb aquesta activitat.
c) Les entitats sense ànim de lucre i les associacions empresarials constituïdes legalment, que duguin a terme la seva activitat en
l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears en els edificis o subministraments relacionats amb aquesta activitat.
d) Les persones físiques que tenguin domicili a les Illes Balears i les comunitats de propietaris situades en el municipi de l'entitat
que sol·licita l'ajut.
5. Modificar la lletra i) del primer punt de l'apartat cinquè de la convocatòria, que queda redactada de la manera següent:
i) Quan es tracta d'associacions empresarials i entitats sense ànim de lucre, s'hi ha d'adjuntar una còpia actualitzada i autenticada
dels estatuts i de l'acta de nomenament del president i del representant legal de les associacions sol·licitants. A més, s'hi ha
d'incloure una llista de les empreses que formen part de l'associació, que ha de contenir el NIF, el nom o raó social i l'adreça fiscal
de l'empresa. Aquesta llista ha d'anar certificada pel secretari de l'entitat.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/43/1084204

6. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de
Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord
amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la
Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 26 de març de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez
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