CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS D’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA DIRIGIDA A PARTICULARS, ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE,
PETITES I MITJANES EMPRESES I ASSOCIACIONS EMPRESARIALS (BOIB NÚM. 43 de 7 D’ABRIL DE 2018)
DOTACIÓ ECONÒMICA: 827.048,00 €
BENEFICARIS
DOCUMENTACIÓ
ACTUACIONS SUBVENCIONABLES
SUBVENCIÓ
Documents per sol·licitar l’ajuda
Instal·lacions
d’energia
solar Instal·lacions
- Annex 1 de sol·licitud
fotovoltaica, de fins a 3 kWp de fotovoltaiques:
- Fotocòpia DNI/NIE/CIF o targeta d’identificació fiscal
potència de pic, promogudes per - Per petites, mitjanes
- Annex 2
persones físiques, comunitats de empreses i associacions
1) Les petites i - Annex 3 (quan es sobrepassin les quanties descrites)
propietaris i entitats sense ànim de empresarials: 40 % del
mitjanes empreses - Pressupost detallat
lucre i fins a 50 kWp de potència de V.I.A.
següents: persones - Per a les instal·lacions connectades a la xarxa de distribució elèctrica còpia de la pic, promogudes per empreses i
- Per persones físiques,
físiques, persones darrera factura elèctrica.
associacions empresarials.
de
jurídiques de dret - Per a instal·lacions no connectades a la xarxa elèctrica, document que acrediti la També seran subvencionables els comunitats
propietaris i entitats
privat i comunitats legalitat de la instal·lació.
sistemes d’acumulacióp de ió liti.
de
béns
(no - Per empreses formades per agrupacions de persones físiques o jurídiques privades En el cas d’habitatges connectats a la sense ànim de lucre:
s’inclouen
les sense personalitat, per associacions empresarials i per comunitats de propietaris xarxa de distribució, els sol·licitants 50 % del V.I.A.
empreses del sector (Veure doc específica).
seran titulars del contracte de En el cas dels sistemes
públic).
subministrament; i, en el cas d’acumulació ió liti es
2) Les associacions
d’instal·lacions aïllades, han de poder subvencionarà el 50%
del V.I.A.
empresarials.
Documents de justificació del pagament:
acreditar la seva legalitat.
3) Les persones - Sol·licitud de pagament, memòria de l’actuació i memòria econòmica En el cas d’empreses, les instal·lacions V.I.A. (Valor d’Inversió
físiques,
acompanyada del compte justificatiu (es penjarà a la web)
s’han
d’executar
en
edificis Màxima Admissible): 1,50
comunitats
de - Factures originals.
relacionats amb la seva activitat €/Wp per a PIMEs, 1,80
€/Wp per a particulars i
propietaris
i - Justificants bancaris de pagament
empresarial.
entitats sense ànim - Document fotogràfic
Àmbit temporal: actuacions iniciades 1.000 €/kWh en els sistemes
de lucre.
- Per instal·lacions connectades a la xarxa, document tramitació UDIT/D.G. a partir de la data de presentació de d’acumulació
Energia i C.C.
la sol·licitud i realitzades fins
- En el cas d’instal·lacions de generació aïllades, justificant del registre
09/11/2018.
- Quan el beneficiari sigui una empresa (Veure documentació addicional
específica)
TERMIN DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: El termini per presentar sol·licituds és de tres mesos a partir de la publicació en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears d’aquesta Resolució i finalitza el dia 9 de juliol de 2018.
CRITERIS DE REPARTIMENT: és el de l’ordre de presentació completa i conforme de la sol·licitud i de la documentació annexa.

