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Memòria justificativa de la necessitat de modificar I'Ordre de la consellera de
Comerç, Indústria iEnergia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen
les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia
L'article 30.35 de l'EstatutdAutonomia de les Illes Balears estableix que la
ComunitatAutònoma té la competència exclusiva en matèria d'instal'lacions de
producció, distribució itransport d'energia, quan el transport no surti de la
comunitat i el seu aprofitament no afecti una altra comunitat autònoma,
respectant el que estableix el núm. 25 de I'apartat 1 de l'article 149 de la
Constitució. D'altra banda, l'article 31.15 de l'Estatut d'autonomia estableix que la
Comunitat Autònoma té competència de desenvolupament legislatiu i execució en
matèria de règim miner i energètic.

L'article 12delText refós de la Llei de subvencions disposa que no es pot iniciar el
procediment de concessió de subvencions sense que el conseller o consellera
competent n'hagi establert prèviament les bases reguladores corresponents
mitjançant una ordre. Aquest mateix precepte legal atribueix als consellers o
conselleres, fent ús de la seva potestat reglamentària, l'aprovació de les bases
normatives que han de regir la concessió de subvencions dins l'àmbit sectorial de
cada conselleria.
Decret 12/2019,de2de juliol, de la presidenta de lesllles Balears, pel qual
s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. En aquest decret
estableix que la direcció general d'Energia i Canvi Climàtic, de la Conselleria de
Transició Energètica i Sectors Productius, exerceix les competències en matèria
de: energies convencionals i alternatives; foment i planificació de l'eficiència
energètica i utilització d'energies renovables; mobilitat elèctrica; ordenació
energètica; instal.lacions elèctriques d'alta tensió; xarxes de transport i distribució
d'electricitat i gas; seguretat industrial de les instal'lacions elèctriques d'alta tensió
i d'instal.lacions de transport i distribució de gas i electricitat; coordinació
d'actuacions en matèria de canvi climàtic; compliment dels compromisos de
reducció d'emissió de gasos d'efecte hivernacle; control de la contaminació
atmosfèrica; inventari d'emissions; qualitat de l'aire; laboratori de l'atmosfera;
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seguiment de l'evolució del clima; estadístiques energètiques i de canvi climàtic;
coordinació icontrol de les polítiques energètiques de lAdministració de la
Comunitat Autònoma i de les seves entitats instrumentals.
Les línies de subvencions que atorga al Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic
ve determinada per I'Orde de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15
de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió
de subvencions en matèria d'energia. En aquesta Ordre en l'article 2 s'estableixen
les activitats susceptibles de ser subvencionades i en l'article 14 s'estableixen les
regles generals sobre terminis i pròrrogues, aquests dos articles són necessaris
actua litza r-los.

L'objecte de la modificació d'aquesta Ordre, és per una banda, l'actualització de
les activitats susceptibles de subvencionar establertes en l'article 2 de l'esmentada
Ordre amb la incorporació de l'aprofitament de l'energia de la mar per a generar
energia elèctrica i la incorporació de sistemes de gestió energètica, com a per
exemple sistemes d'acumulació elèctric, amb la finalitat de facilitar la integració
de totes les tecnologies d'energies renovables en el sistema elèctric balear, així
com, incorporar sistema de gestió energètica per facilitar la integració d'energies
renovables en el sistema elèctric balear, i per una altra banda, la modificació de
l'article 14.a)de l'esmentada ordre, en el qual s'estableix que el termini per
presentar les sol'licituds de subvenció és entre un i tres mesos des de la
publicació de la convocatòria. Aquesta acotació del termini per a presentar
sol.licituds suposa un inconvenient, atès que això suposa que no es pugin
publicar convocatòries amb terminis de sol.licitud més amplis, cosa que perjudica
als interessats, atès que la realització de les activitats subvencionables no
responen a un patró temporal contret, i això fa, que es produeixi una acumulació
de sol.licituds d'instal.lacions poc estudiades i que a vegades acaben en
desistiments. A més a més les ajudes d'estat han de tenir l'efecte incentivador, i
per tant no es pot iniciar l'activitat abans de presentar la sol'licitud, cosa que ho
dificulta fixarterminis curts de presentació de sol.licituds.
Respecte al marc normatiu al qual s'insereix la norma, com ja hem dit, estracta
I'Orde de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per
la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en
matèria d'energia. Per tant, les modificacions proposades referent a l'actualització
de les activitats susceptibles de subvencionar i la modificació de les regles
generals sobre terminis i pròrrogues respecte al termini per a la presentació de
sol.licituds no afecten a cap altra normativa.
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ja que
les modificacions que es proposen no tenen cap incidència en aquest sentit.
Pel que fa a I'estudi econòmic, no és considera necessari la seva realització
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realitat un PROCÉS OT CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA a |,elaboració de
normativa d'acord amb l'article 133 de la Llei 39/2015 al Portal de Participació. el
Entre el 13 de setembre de 2019 ifins 3 d'octubre de 2019 s'ha publicat a la
pàgina de Participació Ciutadana l'enllaç a la Consulta Pública prèvia a la redacció
del Projecte de modificació de les bases reguladores per a la concessió de
subvencions en matèria d'energia de la Conselleria de Transició Energètica i
S,ha

Sectors Productius.
Finalment, s'exposa quetal icom preveuen elsarticles4i5de la Llei 2/2011,de4
de març, d'Economia Sostenible, la modificació d'aquesta Ordre es dicta en
compliment dels principis de bona regulació aplicables a les iniciatives normatives
de les administracions públiques itenint en compte els instruments per a la
millora de la regulació.

tot I'exposat, es proposa la modificació de I'Orde de la consellera de Comerç,
Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases
Per

reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia.
Palma, 8 d'octubre de 2019
El

director general d'Energia i Canvi Climàtic

tor Urresti Gonz ález
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