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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

2391

Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen les
subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o
sense emmagatzematge, en el sector serveis i altres sectors productius de l’economia; i per a la
incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja
existents en el sector serveis i altres sectors productius, en el marc del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència europeu (Programes 1,2 i 3)

Fets
1. L'11 de setembre de 2021 es va publicar la convocatòria pública de subvencions per a la realització d'instal·lacions d'autoconsum amb
fonts d'energia renovable mitjançant la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 6 de
setembre de 2021.
2. Les persones o entitats que figuren en l'annex d'aquesta Proposta varen presentar una sol·licitud de subvenció en el marc de la
convocatòria.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/44/1108261

3. El tècnic F016500MP de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic ha examinat les sol·licituds i ha emès un informe favorable dels
aspectes següents:
Les persones o entitats sol·licitants, per la seva naturalesa, poden ser beneficiàries de subvencions.
Les persones o entitats han adjuntat la documentació prevista en la convocatòria.
Les persones o entitats sol·licitants estan al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i amb l'Administració tributària, tant
l'estatal com l'autonòmica.
4. El tècnic F016500MP de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic, en aplicació del procediment de concessió que estableix l'apartat
onzè de la Resolució esmentada, ha informat favorablement sobre la concessió de les subvencions descrites en l'annex, les quals s'han
calculat d'acord amb la Resolució de convocatòria d'aquests ajuts.
Fonaments de dret
1. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
3. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de
desembre de 2005).
4. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre de 2004).
5. El Reial decret 477/2021, de 29 de juny, pel qual s'aprova la concessió directa a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla
d'ajuts per a l'execució de diversos programes d'incentius lligats a l'autoconsum i a l'emmagatzematge amb fonts d'energia renovable, així
com a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
europeu.
6. La Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 6 de setembre de 2021 per la qual
s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a la realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable, amb o sense
emmagatzematge, en el sector serveis i altres sectors productius de l'economia; i per a la incorporació d'emmagatzematge en instal·lacions
d'autoconsum, amb fonts d'energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius, en el marc del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència europeu (BOIB núm. 125, d'11 de setembre de 2021).
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Proposta de resolució
Propòs al conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica que dicti una resolució en els termes següents:
1. Aprovar la concessió d'una subvenció als beneficiaris que figuren en l'annex, d'acord amb el concepte i l'import que també figuren en
l'annex.
2. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària indicada en l'annex dels pressuposts de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. Els fons per a la concessió de l'ajut procedeixen del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte
Demogràfic, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i el Mecanisme de Recuperació i Resiliència Fons
NextGenerationEU.
3. Disposar que les inversions objecte de la sol·licitud s'han de fer des del 30 de juny de 2021 fins al 15 novembre de 2022 per a les
sol·licituds amb anualitat de justificació 2022 i, per a la resta, fins a un màxim de devuit mesos des de la publicació en el BOIB de la
resolució definitiva de concessió.
4. Establir que el pagament i la justificació s'han de fer d'acord amb el que disposa l'apartat tretzè de la convocatòria de subvencions.
5. Establir que els beneficiaris estan obligats a complir el que disposa l'apartat dissetè de la Resolució del conseller de Transició
Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 6 de setembre de 2021.
6. Disposar que tota alteració de les condicions establertes per a la concessió de la subvenció, com també l'obtenció concurrent de
subvencions o ajuts atorgats per altres administracions públiques o ens públics, nacionals o internacionals, dona lloc a la revisió
parcial o total de la subvenció i, per tant, al reintegrament de la quantitat corresponent més els interessos de demora.
Contra aquesta Proposta de resolució podeu al·legar el que considereu convenient en el termini màxim de deu dies hàbils comptadors des de
l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. En cas contrari, s'entendrà que estau conforme amb el contingut de la
Proposta.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/44/1108261

Palma, 29 de març de 2022
El director general d'Energia i Canvi Climàtic
José Guillermo Malagrava Rigo

ANNEX
Llista de beneficiaris proposats per atorgar-los la subvenció

Expedient

Sol·licitant

NIF

NEXTG123-54/2021

Aserradora Fiol SL

***5525**

Partida pressupostària

Tipus d'inversió

2022 G/731A01/77000/00 19701 MR021 Instal·lació FV 99,645 kWp connectada a xarxa

https://www.caib.es/eboibfront/ D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Import

Import

inversió (€)

subvenció (€)

89.176,50

31.211,77

