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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

124737

Resolució del 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 23 de desembre de 2020 per la qual s’aprova, mitjançant el procediment de despesa
anticipada, la convocatòria pública de subvencions per a l’any 2021 per al foment d’instal·lacions
d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites
i mitjanes empreses i associacions empresarials, que podrà ser 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 23 de desembre de 2020 per la qual s'aprova, mitjançant el procediment de despesa anticipada, la
convocatòria pública de subvencions per a l'any 2021 per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a
particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials, que podrà ser objecte de cofinançament dins
el Programa Operatiu FEDER 2021-2027.
En els apartats 4.1.a) i 4.2.a) de la convocatòria s'estableix que «En queden excloses les instal·lacions que disposen d'un dispositiu que
impedeixi l'abocament instantani d'energia a la xarxa de distribució, excepte que s'utilitzi per complir el que estableix l'article 13.3 del Reial
decret 1699/2011».

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/54/1086152

El dia 30 de desembre de 2020, es va publicar en el Butlletí Oficial de l'Estat el Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, d'accés i
connexió a les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica.
En la disposició transitòria vuitena s'estableix: «Fins a la publicació en les plataformes a les quals es refereix l'article 5.4 de la informació
sobre els valors de capacitat d'accés disponible d'acord amb els nous criteris per a l'avaluació d'aquesta capacitat que aprovi la circular a la
qual es refereix l'article 33.11 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, i d'acord amb les especificacions de detall que, si escau, siguin
necessàries per desenvolupar la metodologia i les condicions de l'accés i la connexió que estableixi aquesta circular, els gestors de les xarxes
no admetran les noves sol·licituds d'accés i connexió que es presentin després de l'entrada en vigor d'aquest Reial decret».
D'acord amb el que indica el paràgraf anterior, actualment no és possible tramitar sol·licituds d'accés i connexió davant el gestor de la xarxa
de distribució, cosa que fa que es pugui assimilar a una manca de capacitat de connexió a la xarxa de distribució.
Per tot això, és adient modificar la Resolució de la convocatòria per tal d'incloure-hi les instal·lacions d'autoconsum que disposin d'un
dispositiu que impedeixi l'abocament instantani d'energia a la xarxa de distribució, excepte que s'utilitzi per complir el que estableix l'article
13.3 del Reial decret 1699/2011, o també aquelles en què no s'admet la sol·licitud d'accés i connexió a la xarxa de distribució.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Modificar la lletra a) del primer punt de l'apartat quart de la convocatòria, que queda redactat de la manera següent:
a. Les inversions en noves instal·lacions (inclou les noves ampliacions d'instal·lacions existents) d'energia solar fotovoltaica per a
autoconsum, amb una potència de pic per instal·lar de fins a 50 kWp. En el cas d'instal·lar una potència superior als 50 kWp,
únicament se subvencionen els primers 50 kWp. En queden excloses les instal·lacions que disposen d'un dispositiu que impedeixi
l'abocament instantani total o parcial d'energia a la xarxa de distribució, excepte que s'utilitzi per complir el que estableix
l'article 13.3 del Reial decret 1699/2011, o perquè no s'admet la sol·licitud d'accés i connexió a la xarxa de distribució, d'acord amb
el que estableix la disposició transitòria vuitena del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre.
2. Modificar la lletra a) del segon punt de l'apartat quart de la convocatòria, que queda redactat de la manera següent:
a. Les inversions en noves instal·lacions (inclou les noves ampliacions d'instal·lacions existents) d'energia solar fotovoltaica per a
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autoconsum, amb una potència de pic per instal·lar de fins a 3 kWp. En el cas d'instal·lar una potència superior als 3 kWp,
únicament se subvencionen els primers 3 kWp. En queden excloses les instal·lacions que disposen d'un dispositiu que impedeixi
l'abocament instantani d'energia a la xarxa de distribució, excepte que s'utilitzi per complir el que estableix l'article 13.3 del Reial
decret 1699/2011, o perquè no s'admet la sol·licitud d'accés i connexió a la xarxa de distribució, d'acord amb el que estableix la
disposició transitòria vuitena del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre.
3. Establir que aquesta modificació és aplicable a les sol·licituds de subvencions que s'hagin presentat des de l'inici del període per presentar
les sol·licituds.
4. 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, 21 d'abril de 2021

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/54/1086152

El conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez
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