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Informe del DepartamentJurídic de la Conselleria de Transició Energètica iSectors
Productius en relació amb el Projecte d'Ordre del conseller de Transició Energètica
i Sectors Productius per la qual es mod¡f¡ca 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
Antecedents

1. Atès I'expedient administratiu corresponent al Projecte d'Ordre del conseller de
Transició Energètica i Sectors Productius per la qual es modifica l'Ordre 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.
2. D'acord amb el que disposa l'article 59.2de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern
de les Illes Balears, segons el qual els projectes de disposicions han de ser sotmesos a
l'informe preceptiu dels serveis jurídics competents, correspon emetre informe jurídic
sobre la base de les següents,

Consideracions jurídiques

Primera.- L'objecte d'aquest Projecte d'Ordre és modificar l'article 2 i la lletra a) de
l'article 14.1 de 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.
D'una banda, és necessari actualitzar les activitats susceptibles de ser subvencionades
establertes en l'article 2 de l'Ordre esmentada, amb la incorporació de l'aprofitament de
l'energia de la mar per generar energia elèctrica i la incorporació de sistemes de gestió
energètica, com per exemple sistemes d'acumulació elèctrica, amb la finalitat de
facilitar la integració de totes les tecnologies d'energies renovables en el sistema

elèctric balear,

i

també incorporar el sistema de gestió energètica per facilitar

la

integració d'energies renovables en el sistema elèctric balear.
D'altra banda, és necessari modificar l'article 14.1.o) de l'Ordre esmentada, 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 deltermini per
presentar sol.licituds és un inconvenient perquè no permet publicar convocatòries amb
terminis de sol.licitud més amplis, cosa que perjudica els interessats.

La disposició sotmesa

a

informe es pretén dictar en l'exercici de

la potestat

reglamentària que s'atribueix al Govern de les Illes Balears, d'acord amb l'article 46 de

la de la Llei 1/2019, abans esmentada.
El Projecte d'Ordre s'estructura de la manera segÜent:

Preàmbul
Un article
Una disposició derogatòria
Una disposició final

Segona.- Pel que fa a la competència, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
d'acord amb l'article 30.35 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de
I'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears té competència exclusiva en matèria
d'instal.lacions de producció, distribució i transport 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 número 25 de l'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 desplegament legislatiu i execució en matèria de règim
miner i energètic.
Tercera.- Quant a la legalitat, el Projecte d'Ordre de referència s'ajusta a la normativa
de la ComunitatAutònoma de les Illes Balears ia la resta de la normativa aplicable.
Quarta.- Pel que fa al procediment, en la tramitació del Projecte d'Ordre s'han observat
els tràmits d'elaboració de disposicions administratives prevists en els articles 53 i
següents de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, així com
també a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques. En particular:
1.La secretària general de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius,
com a òrgan competent per tramitar el Projecte de decret, dia 18 de juny de 2020, va

emetre la Memòria d'anàlisi de l'impacte normatiu prevista a l'article 60 de la

Llei

1/2019.
2. D'acord amb el certificat expedit per la Direcció General de Participació i Voluntariat,
el projecte d'ordre va estar disponible per al tràmit de consulta prèvia a la web de
participació ciutadana des de dia 13 de setembre de2019 fins a dia 3 d'octubre de 2019
i va rebre 45 visites.
3. D'acord amb l'article 58 de la Llei 1/2019 s'ha sotmès altràmit d'audiència dels
interessats per mitjà de les organitzacions i entitats que s'indiquen en la Resolució
esmentada, durant un termini de deu dies, itambé altràmit d'informació pública,
2
Plaça de Son Castelló,
Polígon de Son Castelló
07009 Palma
Tel. 971 17 63 00
1

durant el mateix termini de deu dies, per mitjà d'un anunci que es va publicar en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears el 2 de novembre de 2019, i per mitjà de la publicació
del text de I'Avantprojecte en la pàgina web <http://participaciociutadana.caib.es>.
4. El Projecte de decret ha estat objecte, d'acord amb l'establert en l'article 5.3 de la Llei
11/2016, de 28 de juliol, reguladora de la igualtat de dones i homes, de l'informe
d'impacte de gènere, tramès per l'lnstitut Balear de la Dona el27 de novembre de 2019.
5. De conformitat amb l'article 59.2 de la Llei del Govern de les Illes Balears és preceptiu
l'informe del Servei Jurídic.

6. Atès que el Projecte d'Ordre no suposa una regulació directa ni estructural de
matèries econòmiques o socials, d'acord amb l'article2.l a) de la Llei 10/2000, de 30 de
novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, i el seu funcionament, el
Projecte de decret no s'ha tramès a aquest òrgan consultiu.

7.D'acordamb l'apartatT de I'article 18 de la Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora del
Consell Consultiu de les Illes Balears, atès que es tracta, com ja s'ha indicat, d'una
modificació d'una ordre de bases, no s'ha de sol.licitar cap dictamen a aquest òrgan.
Conclusió
Analitzat el contingut del Projecte d'Ordre del conseller de Transició Energètica i Sectors
Productius per la qual es modifica l'Ordre 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, aquesta s'ajusta a la normativa de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i a la resta de normativa aplicable, per la qual
cosa s'informa favora blement.
Palma,

Sdejuny de2020
I

Teresa

Servei d'Assumptes Jurídics

Ortega
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