Comunicació de la relació d’expedients que han d’aportar documentació
complementària en el tràmit de subvencions fotovoltaiques d’autoconsum
El 28 de desembre de 2019 es va publicar la convocatòria pública de subvencions
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 mitjançant la Resolució del conseller de Transició
Energètica i Sectors Productius de 23 de desembre de 2019.

En el cas que no presenteu la documentació esmentada en el termini de deu dies
des de la publicació d’aquesta comunicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
es considerarà que desistiu de la vostra petició, atès l’article 68 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, amb la resolució prèvia que declararà conclòs el procediment i
ordenarà l’arxivament de les actuacions fetes fins aleshores, d’acord amb l’article
21 d’aquesta Llei.
Palma, 26 de febrer de 2020
El director general d’Energia i Canvi Climàtic
Aitor Urresti González

C/ del Gremi de Corredors, 10, 1r
07009 Palma
Tel. 971 17 73 00
energia.caib.es

https://vd.caib.es/1582890467202-199186882-4613184134419985080

Els serveis tècnics de la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic han examinat
les sol·licituds presentades entre el 9 i el 16 de gener de 2020, ambdós inclosos, i
han detectat que manca una sèrie de documentació en els expedients, que es
detalla en l’annex que s’adjunta.

Expedient

Sol·licitant

FOTEMPAR- Javier Vaquero
62/2020
Sintes
FOTEMPAR178/2020
FOTEMPAR201/2020

NIF

Anomalies

***3995**

El sol·licitant no està al corrent amb les obligacions tributàries
de la CAIB. És necessari aportar certificat de l’ATIB que acrediti
estar al corrent de pagaments pendents.
És necessari acreditar que el sol·licitant té poders de
representació a l’empresa.
Per a instal·lacions connectades a la xarxa, manca presentar
una còpia de la darrera factura elèctrica. El document 3 aportat
no està ben emplenat. No apareixen les dades del beneficiari.
El núm. IBAN de la sol·licitud presentada no està complet. Per a
instal·lacions connectades a la xarxa, manca presentar una
còpia de la darrera factura elèctrica.
La factura elèctrica no indica el CUPS ni l’adreça de
subministrament. Manca aportar el revers de la factura. Factura
incompleta.
Per a instal·lacions no connectades a la xarxa elèctrica, manca
presentar el document que acrediti la legalitat del lloc
d’emplaçament de la instal·lació.
El sol·licitant no està al corrent de les obligacions tributàries en
període executiu. És necessari aportar certificat de l’AEAT que
acrediti estar al corrent de pagaments pendents.
Per a instal·lacions no connectades a la xarxa elèctrica, manca
presentar el document que acrediti la legalitat del lloc
d’emplaçament de la instal·lació.
La cèdula d’habitabilitat presentada està caducada des de 2011.

Perfect Mallorca, ***4519**
SL
Fundación Aspace ***0532**
Baleares

FOTEMPAR- Xiclati, SL
237/2020

***8625**

FOTEMPAR- Vives Massanet,
238/2020
Jaime

***8282**

FOTEMPAR- Juan Ferrer,
240/2020
Antonio

***5352**

FOTEMPAR- Wifibaleares, SL
242/2020

***6163**

FOTEMPAR- Carpe Diem &
247/2020
More, SL

***9131**

FOTEMPAR- Allés Taltavull,
254/2020
Sebastià

***2966**

FOTEMPAR- Ferragut Córdoba, ***0445**
256/2020
Catalina

El sol·licitant no està al corrent de les obligacions tributàries en
període executiu. És necessari aportar certificat de l’AEAT que
acrediti estar al corrent de pagaments pendents.
En referència al document 1 presentat, el format del document
no correspon a aquesta convocatòria. En referència al
document 2 presentat, el format del document no correspon a
aquesta convocatòria.
Per a instal·lacions connectades a la xarxa, manca presentar
una còpia de la darrera factura elèctrica.

FOTEMPAR- Varela Gorbea,
266/2020
María Jesús

***9551**

FOTEMPAR- Fiol Colomar,
268/2020
Santiago

***4882**

FOTEMPAR- Salinero Garcia,
270/2020
Angel

***0776**

El document 1 presentat està incomplet.

FOTEMPAR- Ferrer Ribas,
272/2020
Vicente

***3120**

FOTEMPAR- Van der Heijden,
274/2020
Hildegaris
Elisabeth

***4601**

Segons l’apartat primer de les bases de la convocatòria, només
són subvencionables els sistemes d’acumulació d’ió liti que
s’incorporin a les noves instal·lacions fotovoltaiques i no són
objecte d’aquesta convocatòria subvencionar sistemes
d’acumulació per a instal·lacions fotovoltaiques existents.
En referència al document 1 presentat, el format del document
no correspon a aquesta convocatòria. En referència al
document 2 presentat, el format del document no correspon a
aquesta convocatòria. Per a instal·lacions connectades a la
xarxa, manca presentar una còpia de la darrera factura
elèctrica.
La llicència d’obres presentada està caducada i no es pot
acreditar la legalitat de l’emplaçament.

FOTEMPAR- Amoraga Grimalt, ***1739**
277/2020
Catalina

C/ del Gremi de Corredors, 10, 1r
07009 Palma
Tel. 971 17 73 00
energia.caib.es

2

https://vd.caib.es/1582890467202-199186882-4613184134419985080

ANNEX
Relació d’expedients que han d’aportar documentació complementària en el
tràmit de subvencions fotovoltaiques d’autoconsum

***8577**

FOTEMPAR- Iglesias Colmenar, ***0826**
282/2020
Carolina

La factura elèctrica no indica el CUPS ni l’adreça de
subministrament. Manca aportar el revers de la factura. Factura
incompleta.
Per a instal·lacions connectades a la xarxa, manca presentar
una còpia de la darrera factura elèctrica.

FOTEMPAR- Girart Tous,
283/2020
Miquel Jordi

***2126**

FOTEMPAR- De la Cruz Pons,
284/2020
Dàmaso

***9240**

FOTEMPAR- Roeckl, Jakob
288/2020
Andreas

***1398**

FOTEMPAR- Lunergy
296/2020

***2634**

Per a instal·lacions connectades a la xarxa, manca presentar
una còpia de la darrera factura elèctrica.

FOTEMPAR- Solid Rock, SL
303/2020

***9928**

Per a instal·lacions connectades a la xarxa, manca presentar
una còpia de la darrera factura elèctrica.

FOTEMPAR- Pintures i Lacats
305/2020
Toni Planas, SLU

***9981**

FOTEMPAR- Gálvez, Eladio
306/2020

***1700**

És necessari acreditar que el sol·licitant té poders de
representació a l’empresa. El pressupost no està detallat.
Concretament, les partides no estan valorades individualment.
El núm. IBAN de la sol·licitud presentada no és correcte. La
cèdula d’habilitat presentada està caducada.

FOTEMPAR- Feliu Gutiérrez,
311/2020
José María

***5494**

FOTEMPAR- Costa Serra, José ***3974**
312/2020
María

FOTEMPAR- Vich Serra, Josep
318/2020

***3565**

FOTEMPAR- Colina, Andrea
325/2020

***4594**

La signatura del document 1 no coincideix amb la signatura del
DNI. La signatura del document 2 no coincideix amb la
signatura del DNI.
El sol·licitant no està al corrent de les obligacions tributàries en
període executiu. És necessari aportar certificat de l’AEAT que
acrediti estar al corrent de pagaments pendents.
Per a instal·lacions connectades a la xarxa, manca presentar
una còpia de la darrera factura elèctrica.

El document 1 no està signat. El document 2 no està signat.

El document 1 correspon a la sol·licitud del Sr. José María Feliu
Gutiérrez i no al sol·licitant, Sr. José María Costa Serra. El
document 2 correspon a la sol·licitud del Sr. José María Feliu
Gutiérrez i no al sol·licitant, Sr. José Maria Costa Serra. El DNI
correspon a la sol·licitud del Sr. José María Feliu Gutiérrez i no al
sol·licitant, Sr. José María Costa Serra. El pressupost correspon
a la sol·licitud del Sr. José María Feliu Gutiérrez i no al
sol·licitant, Sr. José María Costa Serra. La factura elèctrica
correspon a la sol·licitud del Sr. José María Feliu Gutiérrez i no al
sol·licitant, Sr. José María Costa Serra.
El document 1 no inclou les dades bancàries completes del
sol·licitant. El sol·licitant no està al corrent de les obligacions
tributàries en període executiu. És necessari aportar certificat
de l’AEAT que acrediti estar al corrent de pagaments pendents.
El document 1 no està signat. El núm. IBAN de la sol·licitud
presentada no és correcte. El document 2 no està signat.

FOTEMPAR- Highland Gold, SL ***1995**
327/2020

L’empresa no està al corrent de les obligacions tributàries amb
l’AEAT. Cal aportar certificat que acrediti estar-ne al corrent.

FOTEMPAR330/2020
FOTEMPAR333/2020

El document 1 ha d’anar signat pel sol·licitant. El document 2 ha
d’anar signat pel sol·licitant.
Cal aporta còpia de la darrera factura elèctrica de l’habitatge.

Sans Guasp,
Antonio
De Juan Serra,
Juan Carlos

***7710**
***5399**

FOTEMPAR- Delgado Vives,
336/2020
Aitor

***3698**

El document 1 ha d’anar signat pel sol·licitant. El document 2 ha
d’anar signat pel sol·licitant.

FOTEMPAR- Aretz, Norbert
339/2020
Josef

***1918**

El document 1 ha d’anar signat pel sol·licitant. El document 2 ha
d’anar signat pel sol·licitant.

C/ del Gremi de Corredors, 10, 1r
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FOTEMPAR- Buades Ramis,
278/2020
Guillermo

***9175**

FOTEMPAR- Carreras Pons,
343/2020
Lorenzo

***9623**

FOTEMPAR- Tur Cardona,
365/2020
Catalina

***0705**

FOTEMPAR- Tur Witt, Marcos
368/2020

***4385**

FOTEMPAR- Mantenopolis, SL ***9055**
376/2020

FOTEMPAR- Carmona Casado, ***6023**
377/2020
Cristina

FOTEMPAR- Santana Díaz, Julio ***8086**
378/2020
María

El document 1 ha d’anar signat. El document 2 ha d’anar signat.
El pressupost ha d’anar detallat per partides amb l’import de
cada una d’elles.
El sol·licitant no està al corrent de pagament amb l’AEAT. Cal
aportar certificat que acrediti que està al corrent de pagament.
El document 1 ha d’estar emplenat, marcant les caselles en què
es declara que es compleixen els requisits de la convocatòria i
les caselles en què s’autoritza a consultar l’estat de pagaments
del titular.
El sol·licitant no està al corrent de les obligacions tributàries en
període executiu. És necessari aportar certificat de l’AEAT que
acrediti estar al corrent de pagaments pendents.
El sol·licitant no ha autoritzat l’administració a consultar els
fitxers públics amb la finalitat d’acreditar les dades o els
documents establerts en l’apartat 5 de la convocatòria, per tant
ha de presentar els certificats documentalment o tornar a
presentar un nou document 1 autoritzant la consulta.
El sol·licitant no ha autoritzat l’administració a consultar els
fitxers públics amb la finalitat d’acreditar les dades o els
documents establerts en l’apartat 5 de la convocatòria, per tant
ha de presentar els certificats documentalment o tornar a
presentar un nou document 1 autoritzant la consulta.
El sol·licitant no ha autoritzat l’administració a consultar els
fitxers públics amb la finalitat d’acreditar les dades o els
documents establerts en l’apartat 5 de la convocatòria, per tant
ha de presentar els certificats documentalment o tornar a
presentar un nou document 1 autoritzant la consulta.
Per a instal·lacions connectades a la xarxa, manca presentar
una còpia de la darrera factura elèctrica.

FOTEMPAR- Gallo Bueno,
384/2020
Manuel

***0506**

FOTEMPAR- Salom Díaz,
385/2020
Matías

***8081**

El document 1 no està signat. El document 2 no està signat.

FOTEMPAR- Ortega Adrover,
394/2020
SL

***2982**

El document 1 no inclou les dades bancàries del sol·licitant.

FOTEMPAR- Ortega Taberner, ***9230**
395/2020
Vicente Matías

El document 1 no inclou les dades bancàries del sol·licitant.

FOTEMPAR- Pizà Alabern,
396/2020
Maria Isabel

***3086**

FOTEMPAR- Martí Allés,
399/2020
Francisco

***3557**

Per a instal·lacions no connectades a la xarxa elèctrica, manca
presentar el document que acrediti la legalitat del lloc
d’emplaçament de la instal·lació.
El document 1 no inclou les dades bancàries del sol·licitant.

FOTEMPAR- Arévalo Pineda,
400/2020
Manuel

***5048**

FOTEMPAR- Distribuidora
401/2020
Rotger, SL

***0395**

FOTEMPAR- Caleta Club, SA
402/2020

***1902**

FOTEMPAR- Prinz Hoteles, SA ***1903**
403/2020

C/ del Gremi de Corredors, 10, 1r
07009 Palma
Tel. 971 17 73 00
energia.caib.es

El sol·licitant no està al corrent de les obligacions tributàries en
període executiu. És necessari aportar certificat de l’AEAT que
acrediti estar al corrent de pagaments pendents.
El sol·licitant no està al corrent de les obligacions tributàries en
període executiu. És necessari aportar certificat de l’AEAT que
acrediti estar al corrent de pagaments pendents.
La signatura del document 1 no coincideix amb la signatura del
DNI. La signatura del document 2 no coincideix amb la
signatura del DNI. La signatura del document 3 no coincideix
amb la signatura del DNI.
La signatura del document 1 no coincideix amb la signatura del
DNI. La signatura del document 2 no coincideix amb la
signatura del DNI. La signatura del document 3 no coincideix
amb la signatura del DNI.
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FOTEMPAR- Arias Petrus,
340/2020
Alfredo

***1234**

FOTEMPAR- Gimeno Perales,
410/2020
Gerard

***2933**

FOTEMPAR- Eléctrica Ciem, SL ***5638**
414/2020
FOTEMPAR- Transsee GMBH
421/2020
Internationale
Spedition
FOTEMPAR- Rifa Vilorbina,
426/2020
Alexandre

***4471**

FOTEMPAR- Es Puput de
434/2020
s’Estelrica, SL

***9393**

FOTEMPAR- Vidal Burguera,
436/2020
Antonio

***0721**

FOTEMPAR- Torres Marí,
438/2020
Marina

***5645**

FOTEMPAR- Pasos Mágicos
452/2020
Garrovers, SL

***6199**

FOTEMPAR- Bustos Bonet,
454/2020
Antonio

***2971**

FOTEMPAR- Ferrer Mestre,
455/2020
Juan

***4062**

***0964**

FOTEMPAR- Alzina Garcia,
***6905**
457/2020
Virginia Margarita

FOTEMPAR- Fernández
***5305**
458/2020
Cabanillas,
Manuel Francisco
FOTEMPAR- Barceló Garau,
***8820**
460/2020
Miguel

FOTEMPAR- Clar Mulet, Miguel ***9056**
462/2020
FOTEMPAR- Dialma, SA

C/ del Gremi de Corredors, 10, 1r
07009 Palma
Tel. 971 17 73 00
energia.caib.es

***0340**

La signatura del document 1 no correspon a la del sol·licitant.
La signatura del document 2 no correspon a la del sol·licitant.
La signatura del document 3 no correspon a la del sol·licitant.
Per a instal·lacions connectades a la xarxa, manca presentar
una còpia de la darrera factura elèctrica.
El sol·licitant no està al corrent de les obligacions tributàries en
període executiu. És necessari aportar certificat de l’AEAT que
acrediti estar al corrent de pagaments pendents.
És necessari presentar el CIF de l’empresa.

El sol·licitant no està al corrent de les obligacions tributàries en
període executiu. És necessari aportar certificat de l’AEAT que
acrediti estar al corrent de pagaments pendents.
El sol·licitant no està al corrent de les obligacions tributàries en
període executiu. És necessari aportar certificat de l’AEAT que
acrediti estar al corrent de pagaments pendents. El sol·licitant
no està al corrent amb les obligacions tributàries de la CAIB. És
necessari aportar certificat de l’ATIB que acrediti estar al
corrent de pagaments pendents.
El sol·licitant no està al corrent de les obligacions tributàries en
període executiu. És necessari aportar certificat de l’AEAT que
acrediti estar al corrent de pagaments pendents.
El sol·licitant no ha autoritzat l’administració a consultar els
fitxers públics amb la finalitat d’acreditar les dades o els
documents establerts a l’apartat 5 de la convocatòria, per tant
ha de presentar els certificats documentalment o tornar a
presentar un nou document 1 autoritzant la consulta. El núm.
IBAN de la sol·licitud presentada no està complet.
El document 1 no està signat. El document 1 no inclou les
dades bancàries del sol·licitant. El document 2 no està signat.
Per a instal·lacions no connectades a la xarxa elèctrica, manca
presentar el document que acrediti la legalitat del lloc
d’emplaçament de la instal·lació.
Manca presentar el pressupost detallat.

El sol·licitant no està al corrent de les obligacions tributàries en
període executiu. És necessari aportar certificat de l’AEAT que
acrediti estar al corrent de pagaments pendents.
El sol·licitant no està al corrent de les obligacions tributàries en
període executiu. És necessari aportar certificat de l’AEAT que
acrediti estar al corrent de pagaments pendents. El pressupost
no està detallat. Concretament, els elements de la instal·lació
fotovoltaica han d’estar desglossats i valorats individualment.
La signatura del document 1 no correspon a la del sol·licitant.
La signatura del document 2 no correspon a la del sol·licitant.
El sol·licitant no està al corrent de les obligacions tributàries en
període executiu. És necessari aportar certificat de l’AEAT que
acrediti estar al corrent de pagaments pendents. El sol·licitant
no està al corrent amb les obligacions tributàries de la CAIB. És
necessari aportar certificat de l’ATIB que acrediti estar al
corrent de pagaments pendents.
El pressupost no està detallat. Concretament, els elements de la
instal·lació fotovoltaica han d’estar desglossats i valorats
individualment.
La signatura del document 1 no correspon a la del sol·licitant.
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FOTEMPAR- Apartamentos
406/2020
Zenith, SA

FOTEMPAR- Son Gual de
464/2020
s’Esglaieta CB

***4648**

FOTEMPAR- Instalaciones
465/2020
Arévalo, SL

***0554**

FOTEMPAR- Tavetanum, SL
467/2020

***4029**

FOTEMPAR- Petisa, SA
470/2020

***4260**

FOTEMPAR- Anguren San
476/2020
Julián, Antonio

***6306**

La signatura del document 2 no correspon a la del sol·licitant. El
sol·licitant no està al corrent amb les obligacions tributàries de
la CAIB. És necessari aportar certificat de l’ATIB que acrediti
estar al corrent de pagaments pendents. La signatura del
document 3 no correspon a la del sol·licitant.
És necessari acreditar que el sol·licitant té poders de
representació a l’empresa i manca aportar el NIF.
És necessari acreditar que el sol·licitant té poders de
representació a l’empresa i manca aportar el NIF. Per a
instal·lacions connectades a la xarxa, manca presentar una
còpia de la darrera factura elèctrica.
És necessari acreditar que el sol·licitant té poders de
representació a l’empresa. El sol·licitant no està al corrent de les
obligacions tributàries en període executiu. És necessari
aportar certificat de l’AEAT que acrediti estar al corrent de
pagaments pendents. Per a instal·lacions connectades a la
xarxa, manca presentar una còpia de la darrera factura
elèctrica.
És necessari acreditar que el sol·licitant té poders de
representació a l’empresa.

FOTEMPAR- Martínez Bonillo, ***4627**
479/2020
Juan

La signatura del document 1 no correspon a la del sol·licitant.
La signatura del document 2 no correspon a la del sol·licitant.
Per a instal·lacions connectades a la xarxa manca, presentar
una còpia de la darrera factura elèctrica.
Per a instal·lacions connectades a la xarxa, manca presentar
una còpia de la darrera factura elèctrica.

FOTEMPAR- Tur Casado, Jordi ***5006**
482/2020

Per a instal·lacions connectades a la xarxa, manca presentar
una còpia de la darrera factura elèctrica.

FOTEMPAR- Carlin Ibiza y
500/2020
Formentera, SL

***3755**

FOTEMPAR- Bauza García,
501/2020
Antonio

***4293**

FOTEMPAR- Català Munar,
503/2020
José

***7511**

És necessari acreditar que el sol·licitant té poders de
representació a l’empresa. Per a instal·lacions connectades a la
xarxa, manca presentar una còpia de la darrera factura
elèctrica.
El sol·licitant no està al corrent de les obligacions tributàries en
període executiu. És necessari aportar certificat de l’AEAT que
acrediti estar al corrent de pagaments pendents.
El sol·licitant no està al corrent de les obligacions tributàries en
període executiu. És necessari aportar certificat de l’AEAT que
acrediti estar al corrent de pagaments pendents.
És necessari acreditar que el sol·licitant té poders de
representació a l’empresa. Per a instal·lacions connectades a la
xarxa, manca presentar una còpia de la darrera factura
elèctrica.
El sol·licitant no està al corrent de les obligacions tributàries en
període executiu. És necessari aportar certificat de l’AEAT que
acrediti estar al corrent de pagaments pendents.
Per a instal·lacions connectades a la xarxa, manca presentar
una còpia de la darrera factura elèctrica.

FOTEMPAR- Hiper China Inca, ***6852**
506/2020
SL

FOTEMPAR- Febrer Alzamora, ***9620**
508/2020
Francisca
FOTEMPAR- Quintana
***3737**
510/2020
Martínez, Xavier
Francesc
FOTEMPAR- Rosemary Estella ***3287**
512/2020
FOTEMPAR- Rollizo Narros,
518/2020
Miguel Ángel

C/ del Gremi de Corredors, 10, 1r
07009 Palma
Tel. 971 17 73 00
energia.caib.es

***4928**

El document 1 no inclou les dades bancàries del sol·licitant.

En referència al document 1 presentat, el format del document
no correspon a aquesta convocatòria. En referència al
document 2 presentat, el format del document no correspon a
aquesta convocatòria. Per a instal·lacions connectades a la
xarxa, manca presentar una còpia de la darrera factura
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463/2020

elèctrica.
FOTEMPAR- Quetglas Galmés, ***2006**
552/2020
Juan
FOTEMPAR- Torrens
555/2020
Puigserver,
Francisca M.

***3951**

El núm. IBAN de la sol·licitud presentada no és correcte, El
pressupost no està detallat. Concretament, les partides no
estan valorades individualment.
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FOTEMPAR- Florit Moll,
818/2020
Antonio

***9462**

El pressupost no està detallat. Concretament, els elements de la
instal·lació fotovoltaica han d’estar desglossats i valorats
individualment.
El document aportat no acredita la legalitat del lloc de
l’emplaçament. És necessari aportar una cèdula d’habitabilitat
en vigor, o bé una llicència d’obres en vigor, o bé un certificat
de disciplina urbanística de l’ajuntament.

C/ del Gremi de Corredors, 10, 1r
07009 Palma
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