
CAL-AA 2010
 ANNEX 1

Sol·licitud d�ajudes destinades a la promoció de l�estalvi energètic associat a 
millores d�eficiència energètica en equipaments tèrmics de baixa potència existents 

Nom i llinatges del sol·licitant:                  .......................................................... .    ..    

DNI/NIF: .......        Telèfon de contacte:  ....................................  .  ................................................... 

Adreça:                        ..........................................................   ..         ..   

Població:                 .....................................................        .. Codi postal: .. .. . ....... 

EXPÒS:  

1. Que em vull acollir a la convocatòria pública de l�any 2010 d�ajudes destinades a la promoció de l�estalvi energètic associat
a millores d�eficiència energètica en equipaments tèrmics existents. 

2. Que present la sol·licitud de subvenció acompanyada de: 
- Fotocòpia del DNI/NIE i certificat d�empadronament en el cas que la residència a les Illes Balears no figuri al DNI/NIE. 
- Document bancari acreditatiu de la titularitat del compte o model TG-002 de sol·licitud de transferència bancària. 
( ) Sí ( )No 
- Còpia de la fitxa de característiques tècniques de l�aparell instal·lat, o document equivalent en el qual s�especifiquen: els 
rendiments energètics, la potència nominal i la categoria energètica de l�aparell. 
- Certificat de l�empresa instal·ladora d�instal·lacions tèrmiques als edificis segons el model d�imprès normalitzat (annex 2). 
- Factura/es original/s. 
- Justificant de pagament. (Els justificants s�han d�acreditar mitjançant un document bancari, extracte o certificat bancari que
demostri el pagament). 

Per això, DEMAN: 

La subvenció per a comprar l�aparell tèrmic eficient següent: 

Caldera   (  )  Marca:  
Aire condicionat ( ) Model:

Instal·lat a [c/, pl., av., ptge.]: .............................................................  , núm. ......  Població........................................... 

DECLAR, sota la meva responsabilitat:

1. Que estic al corrent del compliment de les meves obligacions tributàries i amb la seguretat social. 
2. Que no estic en cap dels supòsits establerts en l�article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de novembre, pel qual 
s�aprova el Text refós de la Llei de subvencions. 
3. Que en el moment d�instal·lar el nou aparell, l�instal·lador autoritzat ha retirat l�aparell antic equivalent per a gestionar-lo 
com a residu, segons certifica el document que adjunt. 
4. Que facilitaré totes les possibles actuacions de control que es desenvolupin per a comprovar la realització correcta de 
l�objecte d�aquestes ajudes. 

D�acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, em don per 
assabentat o assabentada que les dades personals recollides s�incorporaran i es tractaran en un fitxer específic, a l�efecte de 
gestionar la tramitació de les ajudes i, en tot cas, a efectes estadístics. L�òrgan responsable del fitxer és la Direcció General
d�Energia. 

        .     ,    . d .          de 2010 

(Signatura del sol·licitant) 



2. En caso de vacante o de ausencia de la persona titular de un departa-
mento o de un servicio, asumirá sus funciones la persona titular del departa-
mento y, en su defecto, la persona titular del servicio que designe el secretario
o la secretaria general o el director o la directora general correspondiente.

Disposición derogatoria

Queda derogada cualquier norma de rango igual o inferior que se oponga
a lo dispuesto en esta Orden y, en particular, la Orden de la Consejera de Trabajo
y Formación de 25 de marzo de 2009 por la que se aprueban las funciones de
los puestos de trabajo de la Consejería de Trabajo y Formación (BOIB núm. 50,
de 6 de abril).

Disposición final

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Palma, 28 de abril de 2010

El Consejero de Trabajo y Formación
Pere Aguiló Crespí

(Véase el anexo en la versión en lengua catalana)

— o —

Num. 10293
Resolución del Director del Servicio de Empleo de las Illes
Balears, por la cual se califica a la entidad TRAMUNTANA
SERVEIS AMBIENTALS, S.L.U. como empresa de inserción.

Hechos

1. En fecha 29 de marzo de 2010 tuvo entrada en el Servicio de Empleo
de las Illes Balears (SOIB) un escrito de la entidad TRAMUNTANA SERVEIS
AMBIENTALS, S.L.U. solicitando la calificación e inscripción en el Registro
como empresa de inserción.

Fundamentos de derecho

1. La Comunidad Autónoma de las Illes Balears asumió, mediante el
Decreto 136/2001, de 14 de diciembre (BOIB núm. 155, de 27 de diciembre),
las competencias transferidas por la Administración del Estado en materia de
gestión de trabajo, del empleo y de la formación, que le fueron transferidas por
el Real Decreto 1268/2001, de 29 de noviembre (BOE núm. 291, de 5 de
diciembre); competencias que ejerce el SOIB, entidad autónoma de carácter
administrativo, dotada de personalidad jurídica propia y plena capacidad de
obrar creada por la Ley 7/2000, de 15 de junio (BOIB núm. 80, de 29 de junio),
modificada por la Ley 8/2004, de 23 de diciembre, de medidas tributarias, admi-
nistrativas y de función pública (BOIB núm. 186, de 30 de diciembre), y por la
Ley 9/2009, de 21 de diciembre, de presupuestos de la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears para el año 2010.

2. De acuerdo con el párrafo segundo del artículo 1 de la Ley 7/2000, de
15 de junio, modificada por la Ley 8/2004, de 23 de diciembre, y por la Ley
9/2009, de 21 de diciembre, las finalidades del Servicio de Empleo de las Illes
Balears son las planificación, la gestión y la coordinación de las políticas de
empleo, con funciones concretas de información, de orientación y de interme-
diación en el mercado laboral, como también el fomento del empelo en todas sus
vertientes y el desarrolla de la formación profesional para el empleo.

3. Por medio del Decreto 60/2003, de 13 de junio (BOIB núm. 88, de 24
de junio) se crea el Registro de Iniciativas Empresariales de Inserción de las
Illes Balears. Este Decreto es aplicable en todo lo que no se oponga a la Ley
44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de
inserción. De acuerdo con este Decreto, la calificación de empresa de inserción
se debe llevar a cabo mediante una resolución de la directora o director del
SOIB, que tendrá efectos desde que se firme. Asimismo, también prevé que la
resolución, en el supuesto de concesión, debe acordar la inscripción en el
Registro de Iniciativas Empresariales de Inserción y la publicación en el Boletín
Oficial de las Illes Balears.

4. La Ley 44/2007, de 13 de diciembre, regula, en el artículo 4, el con-
cepto de empresa de inserción; en el artículo 5, los requisitos mínimos que

deben cumplir las empresas de inserción; y en el artículo 7, la calificación de las
empresas de inserción. Se prevé que la calificación de una empresa de inserción
corresponderá al Órgano Administrativo competente de la Comunidad
Autónoma en la cual se encuentre el centro de trabajo. La calificación provisio-
nal se otorgará si se cumplen los requisitos que establece las letras a), b), d), y
g) del artículo 5 mencionado, y la calificación definitiva será certificada por el
Registro de Empresas de Inserción cuando se puedan acreditar ante este órgano
los requisitos de las letras c), e) y f) del artículo mencionado en un plazo no
superior a un año desde la calificación provisional.

5. De la documentación presentada por la entidad TRAMUNTANA SER-
VEIS AMBIENTALS, S.L.U. se desprende que cumple con lo establecido en el
artículo 4 y con los requisitos establecidos en las letras a), b), d) y g) del artícu-
lo 5 de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de
las empresas de inserción.

Por todo ello y vista la propuesta de la Jefa del Departamento de
Planificación y Gestión Administrativa de 31 de marzo de 2010, dicto la
siguiente:

Resolución

1. Conceder la calificación provisional de empresa de inserción a la enti-
dad TRAMUNTANA SERVEIS AMBIENTALS, S.L.U.

2. Inscribir a la entidad TRAMUNTANA SERVEIS AMBIENTALS,
S.L.U. en el Registro de Iniciativas Empresariales de Inserción.

3. Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Interposición de recursos

Contra esta Resolución –que agota la vía administrativa- se puede inter-
poner un recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Trabajo y
Formación, Presidente del Servicio de Empleo de las Illes Balears, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente de haberse recibido la notificación, de
acuerdo con el artículo 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y el artículo 57 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de Régimen Jurídico
de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

También se puede interponer directamente un recurso contencioso admi-
nistrativo ante los Juzgados Contenciosos Administrativos de las Illes Balears
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente de haberse recibido la
notificación de la Resolución, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa.

Palma, 31 de marzo de 2010

El Director del Servicio de Empleo de las Illes Balears
Marcel·lí F. Fernández de Heredia Cañellas

— o —

CONSEJERÍA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
ENERGÍA
Num. 10210

Resolución de la consejera de Comercio, Industria y Energía de
29 de abril de 2010 por  la que se convocan ayudas destinadas a
la promoción del ahorro energético asociado a mejoras de efi-
ciencia energética en equipamientos térmicos de baja potencia
existentes (calderas y aire acondicionado), en colaboración con
el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía
(IDAE)

La Orden de la consejera de Comercio, Industria y Energía de 15 de mayo
de 2008 (BOIB nº 72, de 24 de mayo de 2008) establece las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones en materia de energía en las Islas Baleares,
entre las cuales hay las de promoción del ahorro y la diversificación energéticas,
la implantación de energías renovables, la mejora de la eficiencia energética y
la generación de nuevas tecnologías con vistas a permitir un desarrollo más sos-
tenible del uso de la energía.

La Consejería de Comercio, Industria y Energía tiene, entre los objetivos
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del Plan  Director Sectorial Energético de las Islas Baleares, aprobado definiti-
vamente por  el Decreto 96/2005, de 23 de septiembre, y publicado en el Boletín
Oficial de las Islas Baleares número 143, de 27 de septiembre de 2005, la pla-
nificación de las actuaciones encaminadas a suministrar la demanda energética
futura a cada una de las Islas Baleares, ya sea con fuentes de energía conven-
cionales como renovables y, al mismo tiempo, impulsar el ahorro y la raciona-
lización del uso de la energía en cada uno de los sectores económicos, con el fin
de minimizar, en la medida en que eso sea posible, el incremento de la deman-
da de energía.

Por otra parte, con fecha de 10 de abril de 2008 se firmó el Convenio de
colaboración específico entre el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía (IDAE) y el Gobierno de las Islas Baleares para el despliegue del Plan
de Acción 2008-2012 (PAE4+) de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia
Energética en España.

Este Convenio prevé, por  anualidades, y dentro de un amplio marco de
medidas, actuaciones específicas para reducir el consumo de energía en el sec-
tor de la edificación y, en concreto, la posibilidad de sustituir las instalaciones
de tipo térmico de baja potencia en relación con la calefacción, la producción de
agua caliente sanitaria y los equipos de climatización, así como la adopción de
criterios de tecnologías eficientes que ahorran energía con respecto a las insta-
laciones existentes.

Por lo tanto, con esta convocatoria, dirigida a particulares, se pretende dar
respuesta y cumplimiento  al Convenio mencionado, con una relevancia espe-
cial al impulso de la renovación y la sustitución de los aparatos térmicos de baja
potencia existentes por otros de la máxima eficiencia.

Por  todo lo expuesto, vistos los informes preceptivos, de conformidad
con lo que establece el artículo 5 de la Orden de la consejera de Comercio,
Industria y Energía de 15 de mayo de 2008 por  la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de energía en las Islas
Baleares y el artículo 15 del Texto refundido de la Ley de subvenciones, apro-
bado por el Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, y haciendo uso de
las facultades que me atribuyen la Ley 4/2001, de 14 de marzo, del Gobierno de
las Islas Baleares, y la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, dicto la siguiente

RESOLUCIÓN

Primero
Objeto

El objeto de esta Resolución es aprobar y regular la convocatoria pública
de ayudas para el año 2010 para renovar y sustituir calderas para calefacción y
calderas mixtas de calefacción y agua caliente sanitaria, así como aparatos de
aire acondicionado, por otros del mismo tipo de alto rendimiento energético.

Segundo
Beneficiarios

Las personas físicas con residencia en las Islas Baleares que lleven a cabo
en edificios ubicados en este ámbito territorial las actuaciones establecidas en el
apartado cuarto de esta Resolución.

Tercero
Importe económico

El importe económico de la convocatoria actual es de 350.000 euros. Las
subvenciones se deben conceder con cargo al presupuesto de la Comunidad
Autónoma:

500.000.-€ ........... 21801731C01 78000 FF 21210

Siempre que la disponibilidad presupuestaria lo permita, se pueden incre-
mentar los importes de esta convocatoria.

Cuarto
Actuaciones subvencionables

1. Son subvencionables las sustituciones de emisores de calefacción eléc-
tricos, calderas y aparatos de aire acondicionado por :

a) Calderas estancas y calderas de condensación de baja potencia que uti-
licen como combustible gas canalizado o gas propano.

Las nuevas calderas tienen que ser instalaciones con una potencia nomi-
nal comprendida entre 4 y 70 kW de condensación o de alta eficiencia de acuer-
do con las características siguientes:

- Emisiones de NOx de clase 5
- Rendimiento a potencia nominal y una temperatura media del agua en la cal-
dera de 70ºC: > 90 + 2log Pn
- Rendimiento a carga parcial de 0,3Pn y una temperatura media del agua en la
caldera de 50ºC: > 86 + 3log Pn

b) Equipos de aire acondicionado de baja potencia de la máxima catego-
ría de etiquetado energético.

Los nuevos equipos tienen que tener una potencia nominal térmica com-
prendida entre 2 y 12 kW, y tienen que estar catalogados con una alta eficiencia
energética según la clasificación siguiente:

- Aparatos de sólo refrigeración: clase energética A.
- Aparatos de refrigeración y calefacción (bombas de calor): clase energé-

tica A/A.

2. Sólo es subvencionable la compra, por  cada beneficiario, de un único
aparato de cada una de las familias mencionadas.

Quinto
Solicitudes y documentación

1. Las solicitudes, dirigidas en la Consejería de Comercio, Industria y
Energía según el modelo normalizado del anexo 1 de esta Resolución, se tienen
que presentar en el Registro de la Consejería, en sus delegaciones o en cualquier
otro lugar  de los que establece el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

2. Los solicitantes tienen que presentar la documentación siguiente:

a) Anexo 1 de solicitud de subvención de esta convocatoria.

b) Fotocopia del DNI/NIE y certificado de empadronamiento, en el caso
que la residencia en las Islas Baleares no figure en el DNI.

c) Documento bancario acreditativo de la titularidad de la cuenta o mode-
lo TG-002 de solicitud de transferencia bancaria para pagos de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares, rellenado adecuadamente, en su caso 

d) Copia de la ficha de características técnicas del aparato instalado o
documento equivalente en el cual se especifiquen como mínimo: los rendimien-
tos energéticos, la potencia nominal y la categoría energética del aparato.

e) Certificado emitido por la empresa instaladora de instalaciones térmi-
cas en los edificios según el modelo normalizado que se adjunta como anexo 2.

g) Facturas originales.

h) Justificante de pago. Los justificantes se tienen que acreditar mediante
un documento bancario, extracto o certificado bancario que demuestre el pago.
Sólo en los pagos inferiores a 500 euros es justificante suficiente el recibo de
pago firmado por el proveedor. No se admiten facturas justificativas inferiores
a 50 euros (IVA incluido).

3. En el supuesto de que alguno de los documentos mencionados, con oca-
sión de la tramitación de otros expedientes en la Consejería de Comercio,
Industria y Energía, ya se hayan presentado, no es necesario aportarlos de
nuevo, siempre que se hagan constar la fecha y el órgano o dependencia en que
se presentaron o, en su caso, en que se emitieron, que no hayan transcurrido más
de cinco años desde la finalización  del procedimiento correspondiente y que no
hayan sufrido modificaciones.

4. La Consejería de Comercio, Industria y Energía, en cualquier momen-
to, puede solicitar a los interesados la documentación y la información comple-
mentaria que considere necesaria para resolver el expediente.

Sexto
Plazo para adquirir los aparatos y presentar las solicitudes

1. El plazo para adquirir los aparatos con derecho a subvención y para pre-
sentar las solicitudes es de tres meses a contar desde la publicación de esta
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Resolución en el Boletín Oficial de las Islas Baleares o hasta que se agote la
cuantía económica asignada a esta convocatoria.

2. Si esta circunstancia se produce con anterioridad a la duración máxima
fijada en el párrafo anterior, se tiene que suspender la concesión de las ayudas
mediante la publicación correspondiente en el Boletín Oficial de las Islas
Baleares de la resolución de la consejera de Comercio, Industria y Energía.

Séptimo
Procedimiento para resolver las ayudas

1. Las solicitudes de subvención se tienen que resolver individualmente a
medida que entren en el registro del órgano competente, aunque no haya acaba-
do el plazo de presentación, hasta que se agoten los créditos destinados a la con-
vocatoria y, si no es el caso, hasta que se resuelvan todos los expedientes pre-
sentados dentro del plazo.

2. En caso de que el expediente no tenga la documentación que requiere
el apartado cuarto de esta Resolución, hay que enviar un escrito que requiera la
presentación de la documentación que falta  en el plazo de diez días. En este
caso, la fecha de presentación de la enmienda es la que establece el orden para
resolver el expediente.

Octavo
Competencia y resolución

1. La Dirección General de Energía es el órgano competente para tramitar
las solicitudes de ayudas de esta convocatoria. Una vez que los técnicos de esta
Dirección General hayan determinado que las solicitudes son  completas y con-
formes con el contenido de esta Resolución, el director general de Energía tiene
que emitir una propuesta de resolución, la cual se tiene que comunicar a los inte-
resados para que, en el plazo máximo de diez días, puedan alegar lo que consi-
deren oportuno.

En el supuesto de expedientes con respecto a los cuales se haya solicitado
que se complete la documentación de acuerdo con el artículo 71 de la Ley
30/1992, su número de orden queda supeditado a la fecha en que se complete
esta documentación.

2. La resolución expresa de la consejera de Comercio, Industria y Energía
finaliza el procedimiento de concesión de la subvención y debe motivar y fijar,
con carácter definitivo, la cuantía individual de la subvención concedida. Esta
resolución se tiene que notificar a los interesados de acuerdo con lo que dispo-
nen los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992. Además, la resolución se debe dic-
tar y notificar dentro del periodo de seis meses, a contar desde la fecha de fina-
lización  del plazo para presentar las solicitudes.

3. La resolución de concesión debe especificar los aspectos siguientes:
beneficiario, descripción e importe de la actividad que se subvenciona, cuantía,
partida presupuestaria a la cual se aplica, periodo durante el cual se ha hecho la
actuación y la forma de pago.

La resolución se tiene que notificar a los interesados de acuerdo con lo
que disponen los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992.

4. Las resoluciones de la consejera de Comercio, Industria y Energía que
concedan o denieguen la ayuda solicitada agotan la vía administrativa y, contra
éstas, se puede interponer un recurso potestativo de reposición en el plazo de un
mes; o bien, un recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas
Baleares en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de la notifica-
ción.

5. En caso de que el beneficiario reciba otras subvenciones o ayudas para
la misma actividad o tipo de actuación, el importe de las subvenciones que esta-
blece esta Resolución no puede ser, en ningún caso, de tal cuantía que, de forma
aislada o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas, supere el coste de la
actividad subvencionada.

Noveno
Cuantía de las ayudas y coste elegible

La cuantía de la ayuda será del 30% del coste elegible hasta un máximo
de 600 € para cada tipo de aparato, caldera o aire acondicionado.

El coste elegible es la suma del coste del aparato más los gastos de insta-
lación.

Décimo
Pago y justificación de actividades

Una vez presentada toda la documentación conforme y completa, y dicta-
da la resolución de otorgamiento, se tiene que pagar la ayuda.

Undécimo
Obligaciones de los beneficiarios

De acuerdo con lo que establece el artículo 15 de la Orden de la conseje-
ra de Comercio, Industria y Energía de 15 de mayo de 2008 y el artículo 11 del
Texto refundido de la Ley de subvenciones, los beneficiarios quedan obligados
a:

a) Justificar la realización correcta de la actividad.
b) Informar a la Dirección General de Energía sobre cualquier alteración

de las condiciones que se han tenido en cuenta para conceder la subvención.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación que haga la Consejería

de Comercio, Industria y Energía, y a las actuaciones de control financiero de la
Intervención General de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y de la
Sindicatura de Cuentas.

d) Comunicar la obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma
finalidad procedentes de cualquier administración o entidad pública o privada,
nacional o internacional.

e) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos
percibidos, con la inclusión de los documentos electrónicos, mientras puedan
ser objeto de actuaciones de comprobación y control.

f) Reintegrar los fondos percibidos en los supuestos previstos en el artí-
culo 44 del Decreto legislativo 2/2005.

Duodécimo
Normativa de aplicación

1. La convocatoria se rige por lo que disponen esta Resolución y la Orden
de la consejera de Comercio, Industria y Energía de 15 de mayo de 2008 por  la
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en
materia de energía en las Islas Baleares.

2. En todo lo que no establece esta Resolución ni la Orden mencionada se
debe aplicar el Decreto legislativo 2/2005.

Decimotercero
Tramitación telemática
En caso de que durante la tramitación de las subvenciones de esta convo-

catoria la Consejería de Comercio, Industria y Energía implante cualquier pro-
cedimiento o actuación de tramitación telemática, los beneficiarios podrán tener
acceso por  medios electrónicos a la información y al procedimiento adminis-
trativo.

Decimocuarto
Publicación

Esta Resolución se debe publicar en el Boletín Oficial de las Islas
Baleares.

Palma, 29 de abril de 2010

La consejera de Comercio, Industria y Energía
Francesca Vives i Amer

— o —

Num. 10212
Resolución de la consejera de Comercio, Industria y Energía de
29  de abril de 2010 por  la que se aprueba la convocatoria públi-
ca de subvenciones para el fomento de las nuevas instalaciones
solares térmicas constituidas por uno o dos colectores solares,
destinadas a personas físicas, en el marco del Convenio de cola-
boración con el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía (IDAE)

La Orden de la consejera de Comercio, Industria y Energía de 15 de mayo
de 2008 (BOIB nº 72, de 24 de mayo de 2008) establece las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones en materia de energía en las Islas Baleares,
entre las cuales hay las de promoción del ahorro y la diversificación energéticas,
la implantación de energías renovables, la mejora de la eficiencia energética y
la generación de nuevas tecnologías con vistas a permitir un desarrollo más sos-

60 BOIB Num. 70 08-05-2010





CAL-AA 2010

ANNEX 2 
Certificat d�instal·lació de l�empresa instal·ladora d�instal·lacions tèrmiques als edificis 

El senyor / La senyora,  

Com a representant de l�empresa instal·ladora d�instal·lacions tèrmiques als edificis, amb les dades següents: 

Nom de l�empresa:  
Número d�empresa instal·ladora: 
Telèfon de contacte: 
Adreça electrònica:  

DECLAR: 

Que a la instal·lació objecte de la subvenció, amb les dades següents: 

- Tipus d�aparell objecte de la subvenció:  

Caldera Aire condicionat   

- Característiques de l�aparell tèrmic antic: 

Marca:  
Model:  
Antiguitat (anys):  
Potència tèrmica (kW): 

- Característiques de l�aparell tèrmic nou:  

Marca:  
Model:  
Potència tèrmica (kW): 

- Ubicació de la instal·lació:  

Adreça ............................................................................... Població ........................................... 

a) He aplicat el corresponent pla renovació.  
b) L�equip tèrmic instal·lat compleix les característiques tècniques exigides.  
c) La instal·lació està registrada de conformitat amb el RITE, si escau, compleix la reglamentació vigent i s�ha 
sotmès a les revisions, les inspeccions i les proves reglamentàries aplicables a cada cas.  

Nom i signatura del tècnic responsable     Segell de l�empresa instal·ladora  

        .     ,    . d .          de 2010 
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juny) es crea el Registre d’Iniciatives Empresarials d’Inserció de les Illes
Balears. Aquest Decret és aplicable en tot allò que no s’oposi a la Llei 44/2007,
de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d’inserció.
D’acord amb aquest Decret la qualificació d’empresa d’inserció s’ha de fer mit-
jançant una resolució de la directora o director del SOIB, que tindrà efectes des
que se signi. Així mateix, també preveu que la resolució, en el supòsit de con-
cessió, ha d’acordar la inscripció de l’entitat en el Registre d’Iniciatives
Empresarials d’Inserció i la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

4. La Llei 44/2007, de 13 de desembre,  regula, a l’article 4 el concepte
d’empresa d’inserció ; a l’article  5, els requisits mínims que han de complir les
empreses d’inserció; i, a l’article 7, la qualificació de les empreses d’inserció.
Es preveu que la qualificació d’una empresa d’inserció correspondrà a l’Òrgan
Administratiu competent de la comunitat autònoma on es trobi el seu centre de
treball. La qualificació provisional s’atorgarà si es compleixen els requisits que
estableixen les lletres a), b), d) i g) de l’article 5 esmentat, i la qualificació defi-
nitiva serà certificada pel Registre d’empreses d’inserció quan es puguin acre-
ditar davant aquest òrgan els requisits de les lletres c), e) i f) de l’article esmen-
tat en un termini no superior a un any des de la qualificació provisional.

5. De la documentació presentada per l’entitat TRAMUNTANA SER-
VEIS AMBIENTALS S.L.U. se’n desprèn que compleix amb l’establert a l’ar-
ticle 4 i amb els requisits establerts a les lletres a), b), d) i g) de l’article 5 de la
Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses
d’inserció

Per tot això i atesa la proposta de la cap del Departament de Planificació
i Gestió Administrativa de 31 de març de 2010, dict la següent

Resolució

1. Concedir la qualificació provisional de empresa d’inserció a l’entitat
TRAMUNTANA SERVEIS AMBIENTALS S.L.U.

2.Inscriure l’entitat TRAMUNTANA SERVEIS AMBIENTALS S.L.U en
el Registre d’Iniciatives Empresarials d’Inserció.

3.Ordenar la publicació 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 Treball i
Formació, president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, en el termini
d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-ne rebut la notificació, d’acord
amb l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, 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 els jutjats contenciosos administratius de les Illes Balears en el termini
de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver rebut la notificació de la
Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regula-
dora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 31 de març de 2010

El director del Servei d’Ocupació de les Illes Balears
Marcel·lí F. Fernández de Heredia Cañellas

— o —

CONSELLERIA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA
Num. 10210

Resolució de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 29
d’abril de 2010 per la qual es convoquen ajudes destinades a la
promoció de l’estalvi energètic associat a millores d’eficiència
energètica en equipaments tèrmics de baixa potència existents
(calderes i aire condicionat), en col·laboració amb l’Institut per
a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE)

L’Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de
2008 (BOIB núm. 72, de 24 de maig de 2008) estableix les bases reguladores
per a la concessió de subvencions en matèria d’energia a les Illes Balears, entre

les quals hi ha les de promoció de l’estalvi i la diversificació energètiques, la
implantació d’energies renovables, la millora de l’eficiència energètica i la
generació de noves tecnologies amb vista a permetre un desenvolupament més
sostenible de l’ús de l’energia.

La Conselleria de Comerç, Indústria i Energia té, entre els objectius del
Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears, aprovat definitivament pel
Decret 96/2005, de 23 de setembre, i publicat en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears número 143, de 27 de setembre de 2005, la planificació de les actua-
cions encaminades a subministrar la demanda energètica futura a cada una de
les Illes Balears, ja sigui amb fonts d’energia convencionals com renovables i,
alhora, impulsar l’estalvi i la racionalització de l’ús de l’energia en cada un dels
sectors econòmics, per tal de minimitzar, en la mesura que això sigui possible,
l’increment de la demanda d’energia.

Per altra banda, amb data 10 d’abril de 2008 es va signar el Conveni de
col·laboració específic entre l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de
l’Energia (IDAE) i el Govern de les Illes Balears per al desplegament del Pla
d’Acció 2008-2012 (PAE4+) de l’Estratègia d’Estalvi i Eficiència Energètica a
Espanya.

Aquest Conveni preveu, per anualitats, i dins un ampli marc de mesures,
actuacions específiques per a reduir el consum d’energia en el sector de l’edifi-
cació i, en concret, la possibilitat de substituir les instal·lacions de tipus tèrmic
de baixa potència en relació amb la calefacció, la producció d’aigua calenta
sanitària i els equips de climatització, així com l’adopció de criteris de tecnolo-
gies eficients que estalvien energia respecte a les instal·lacions existents.

Per tant, amb aquesta convocatòria, dirigida a particulars, es pretén donar
resposta i compliment al Conveni esmentat, amb una rellevància especial a l’im-
puls de la renovació i la substitució dels aparells tèrmics de baixa potència exis-
tents per altres de la màxima eficiència. 

Per tot el que s’ha exposat, vists els informes preceptius, de conformitat
amb el que estableix l’article 5 de 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 a les Illes Balears i l’ar-
ticle 15 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu
2/2005, de 28 de desembre, i fent ús de les facultats que m’atribueixen la Llei
4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, i la Llei 3/2003, de 26
de març, de règim jurídic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict la
següent

RESOLUCIÓ

Primer
Objecte

L’objecte d’aquesta Resolució és aprovar i regular la convocatòria públi-
ca d’ajudes per a l’any 2010 per a renovar i substituir calderes per a calefacció
i  calderes mixtes de calefacció i aigua calenta sanitària, així com aparells d’ai-
re condicionat, per altres del mateix tipus d’alt rendiment energètic. 

Segon
Beneficiaris

Les persones físiques amb residència a les Illes Balears que duguin a
terme a edificis ubicats en aquest àmbit territorial les actuacions establertes en
l’apartat quart d’aquesta Resolució. 

Tercer
Import econòmic 

L’import econòmic de la convocatòria actual és de 350.000 euros. Les
subvencions s’han de concedir amb càrrec al pressupost de la Comunitat
Autònoma:

500.000.-€ ........... 21801731C01 78000 FF 21210

Sempre que les disponibilitats pressupostàries ho permetin, es poden
incrementar els imports d’aquesta convocatòria.

Quart
Actuacions subvencionables 

1. Són subvencionables les substitucions d’emissors de calefacció elèc-
trics, calderes i aparells d’aire condicionat per:
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a) Calderes estanques i calderes de condensació de baixa potència que uti-
litzin com a combustible gas canalitzat o gas propà.

Les noves calderes han de ser instal·lacions amb una potència nominal
compresa entre 4 i 70 kW de condensació o d’alta eficiència d’acord amb les
característiques següents:

- Emissions de NOx de classe 5
- Rendiment a potència nominal i una temperatura mitjana de l’aigua a la
caldera de 70ºC: > 90 + 2log Pn
- Rendiment a càrrega parcial de 0,3Pn i una temperatura mitjana de l’aigua a
la caldera de 50ºC: > 86 + 3log Pn

b) Equips d’aire condicionat de baixa potència de la màxima categoria
d’etiquetatge energètic. 

Els nous equips han de tenir una potència nominal tèrmica compresa entre
2 i 12 kW, i han d’estar catalogats amb una alta eficiència energètica segons la
classificació següent:

- Aparells de només refrigeració: classe energètica A.
- Aparells de refrigeració i calefacció (bombes de calor): classe energèti-

ca A/A. 

2. Només és subvencionable la compra, per cada beneficiari, d’un únic
aparell de cadascuna de les famílies esmentades.

Cinquè
Sol·licituds i documentació

1. Les sol·licituds, dirigides a la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia segons el model normalitzat de l’annex 1 d’aquesta Resolució, s’han de
presentar en el Registre de la Conselleria, en les seves delegacions o en qualse-
vol altre lloc dels que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992.

2. Els sol·licitants han de presentar la documentació següent: 

a) Annex 1 de sol·licitud de subvenció d’aquesta convocatòria.

b) Fotocòpia del DNI/NIE i certificat d’empadronament, en cas que la
residència a les Illes Balears no figuri en el DNI/NIE.

c) Document bancari acreditatiu de la titularitat del compte o model TG-
002 de sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, emplenat adequadament, si escau.

d) Còpia de la fitxa de característiques tècniques de l’aparell instal·lat o
document equivalent en el qual s’especifiquin com a mínim: els rendiments
energètics, la potència nominal i la categoria energètica de l’aparell.

e) Certificat emès per l’empresa instal·ladora d’instal·lacions tèrmiques
als edificis segons el model normalitzat que s’adjunta com a annex 2.

g) Factures  originals.

h) Justificant de pagament. Els justificants s’han d’acreditar mitjançant un
document bancari, extracte o certificat bancari que demostri el pagament.
Només en els pagaments inferiors a 500 euros és justificant suficient el rebut de
pagament firmat pel proveïdor. No s’admeten factures justificatives inferiors a
50 euros (IVA inclòs).

3. En el supòsit que algun dels documents esmentats, en ocasió de la tra-
mitació d’altres expedients a la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, ja
s’hagin presentat, no és necessari aportar-los de nou, sempre que es facin cons-
tar la data i l’òrgan o dependència en què es varen presentar o, si s’escau, en què
es varen emetre, que no hagin transcorregut més de cinc anys des de l’acaba-
ment del procediment corresponent i que no hagin sofert modificacions.

4. La Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, en qualsevol moment,
pot sol·licitar als interessats la documentació i la informació complementària
que consideri necessària per a resoldre l’expedient.

Sisè
Termini per a adquirir els aparells i presentar les sol·licituds

1. El termini per a adquirir els aparells amb dret a subvenció i per a pre-

sentar les sol·licituds és de tres mesos comptadors des de la publicació d’aques-
ta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears o fins que s’exhaureixi la
quantia econòmica assignada a aquesta convocatòria.

2. Si aquesta circumstància es produeix amb anterioritat a la durada màxi-
ma fixada en el paràgraf anterior, s’ha de suspendre la concessió de les ajudes
mitjançant la publicació corresponent en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
de la resolució de la consellera de Comerç, Indústria i Energia.

Setè
Procediment per a resoldre les ajudes

1. Les sol·licituds de subvenció s’han de resoldre individualment a mesu-
ra que entrin en el registre de l’òrgan competent, encara que no hagi acabat el
termini de presentació, fins que s’exhaureixin els crèdits destinats a la convoca-
tòria i, si no és el cas, fins que es resolguin tots els expedients presentats dins el
termini.

2. En cas que l’expedient no tengui la documentació que requereix l’a-
partat quart d’aquesta Resolució, s’ha d’enviar un escrit que requereixi la pre-
sentació de la documentació que hi manca en el termini de deu dies. En aquest
cas, la data de presentació de l’esmena és la que estableix l’ordre per a resoldre
l’expedient.

Vuitè
Competència i resolució

1. La Direcció General d’Energia és l’òrgan competent per a tramitar les
sol·licituds d’ajudes d’aquesta convocatòria. Una vegada que els tècnics d’a-
questa Direcció General hagin determinat que les sol·licituds són completes i
conformes amb el contingut d’aquesta Resolució, el director general d’Energia
ha d’emetre una proposta de resolució, la qual s’ha de comunicar als interessats
perquè, en el termini màxim de deu dies, hi puguin al·legar el que considerin
oportú.

En el supòsit d’expedients respecte als quals s’hagi sol·licitat que se’n
completi la documentació d’acord amb l’article 71 de la Llei 30/1992, el seu
número d’ordre queda supeditat a la data en què se’n completi aquesta docu-
mentació.

2. La resolució expressa de la consellera de Comerç, Indústria i Energia
finalitza el procediment de concessió de la subvenció i ha de motivar i fixar,
amb caràcter definitiu, la quantia individual de la subvenció concedida. Aquesta
resolució s’ha de notificar als interessats d’acord amb el que disposen els arti-
cles 58 i 59 de la Llei 30/1992. A més, la resolució s’ha de dictar i s’ha de noti-
ficar dins el període de sis mesos, comptadors des de la data d’acabament del
termini per a presentar les sol·licituds.

3. La resolució de concessió ha d’especificar els aspectes següents: bene-
ficiari, descripció i import de l’activitat que se subvenciona, quantia, partida
pressupostària a la qual s’aplica, període durant el qual s’ha fet l’actuació i la
forma de pagament.

La resolució s’ha de notificar als interessats d’acord amb el que disposen
els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992.

4. Les resolucions de la consellera de Comerç, Indústria i Energia que
concedeixin o deneguin l’ajuda sol·licitada exhaureixen la via administrativa i,
contra aquestes, s’hi pot interposar un recurs potestatiu de reposició en el ter-
mini d’un mes; o bé, 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 notificació.

5. En cas que el beneficiari rebi altres subvencions o ajudes per a la matei-
xa activitat o tipus d’actuació, l’import de les subvencions que estableix aques-
ta Resolució no pot ser, en cap cas, de tal quantia que, de forma aïllada o en con-
currència  amb altres subvencions o ajudes superi el cost de l’activitat subven-
cionada.

Novè
Quantia de les ajudes i cost elegible

La quantia de l’ajuda serà del 30% del cost elegible fins a un màxim de
600 € per a cada tipus d’aparell, caldera o aire condicionat.

El cost elegible és la suma del cost de l’aparell més les despeses d’ins-
tal·lació.
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Desè
Pagament i justificació d’activitats

Una vegada presentada tota la documentació conforme i completa, i dic-
tada la resolució d’atorgament, s’ha de pagar l’ajuda.

Onzè
Obligacions dels beneficiaris

D’acord amb el que estableix l’article 15 de l’Ordre de la consellera de
Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 i l’article 11 del Text refós
de la Llei de subvencions, els beneficiaris queden obligats a: 

a) Justificar la realització correcta de l’activitat. 

b) Informar la Direcció General d’Energia sobre qualsevol alteració de les
condicions que s’han tingut en compte per a concedir la subvenció.

c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que faci la Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia, i a les actuacions de control financer de la
Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de la
Sindicatura de Comptes.

d) Comunicar l’obtenció d’altres subvencions o ajudes per a la mateixa
finalitat procedents de qualsevol administració o entitat pública o privada,
nacional o internacional.

e) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons perce-
buts, amb la inclusió dels documents electrònics, mentre puguin ser objecte
d’actuacions de comprovació i control.

f) Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists en l’article 44 del
Decret legislatiu 2/2005.

Dotzè
Normativa d’aplicació

1. La convocatòria es regeix pel que disposen aquesta Resolució i 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 a les Illes Balears.

2. En tot el que no estableix aquesta Resolució ni l’Ordre esmentada s’ha
d’aplicar  el Decret legislatiu 2/2005.

Tretzè 
Tramitació telemàtica
En el cas que durant la tramitació de les subvencions d’aquesta convoca-

tòria la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia implanti qualsevol procedi-
ment o actuació de tramitació telemàtica, els beneficiaris podran tenir accés per
mitjans electrònics a la informació i al procediment administratiu.

Catorzè
Publicació

Aquesta Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.

Palma, 29 d’abril de 2010

La consellera de Comerç, Indústria i Energia
Francesca Vives i Amer

ANNEX 1
Sol·licitud d’ajudes destinades a la promoció de l’estalvi energètic associat a 

millores d’eficiència energètica en equipaments tèrmics de baixa potència
existents

Nom i llinatges del sol·licitant: …………………………………

DNI/NIF: .......………………………………………… 

Telèfon de contacte: ….…….………..

Adreça: ………………………………………..………………………..…

Població: ……………………………………………………………….. 
Codi postal: ..…..….…..
EXPÒS:

1. Que em vull acollir a la convocatòria pública de l’any 2010 d’ajudes desti-
nades a la promoció de l’estalvi energètic associat a millores d’eficiència
energètica en equipaments tèrmics existents.
2. Que present la sol·licitud de subvenció acompanyada de:
- Fotocòpia del DNI/NIE i certificat d’empadronament en el cas que la
residència a les Illes Balears no figuri al DNI/NIE.
- Document bancari acreditatiu de la titularitat del compte o model TG-002 de
sol·licitud de transferència bancària.( ) Sí  ( )No
- Còpia de la fitxa de característiques tècniques de l’aparell instal·lat, o docu-
ment equivalent en el qual s’especifiquen: els rendiments energètics, la potèn-
cia nominal i la categoria energètica de l’aparell.
- Certificat de l’empresa instal·ladora d’instal·lacions tèrmiques als edificis
segons el model d’imprès normalitzat (annex 2).
- Factura/es  original/s.
- Justificant de pagament. (Els justificants s’han d’acreditar mitjançant un doc-
ument bancari, extracte o certificat bancari que demostri el pagament). 

Per això, DEMAN:

La subvenció per a comprar l’aparell tèrmic eficient següent:

Caldera                           (   )                      Marca:
Aire condicionat              (   )                  Model:

Instal·lat a [c/, pl., av., ptge.]:                             , núm.        Població

DECLAR, sota la meva responsabilitat:

1. Que estic al corrent del compliment de les meves obligacions tributàries i
amb la seguretat social.
2. Que no estic en cap dels supòsits establerts en l’article 10 del Decret legis-
latiu 2/2005, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
subvencions.
3. Que en el moment d’instal·lar el nou aparell, l’instal·lador autoritzat ha reti-
rat l’aparell antic equivalent per a gestionar-lo com a residu, segons certifica el
document que adjunt.
4. Que facilitaré totes les possibles actuacions de control que es desenvolupin
per a comprovar la realització correcta de l’objecte d’aquestes ajudes.

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal, em don per assabentat o assabentada que les dades
personals recollides s’incorporaran i es tractaran en un fitxer específic, a l’e-
fecte de gestionar la tramitació de les ajudes i, en tot cas, a efectes estadístics.
L’òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d’Energia.

………………………, ………. d .……… …de 2010

(Signatura del sol·licitant)                    Control de la Conselleria:
Núm. d’expedient:

ANNEX 2
Certificat d’instal·lació de l’empresa instal·ladora d’instal·lacions tèrmiques als

edificis

El senyor / La senyora,

Com a representant de l’empresa instal·ladora d’instal·lacions tèrmiques als
edificis, amb les dades següents:

Nom de l’empresa:
Número d’empresa instal·ladora:
Telèfon de contacte:
Adreça electrònica:

DECLAR:

Que a la instal·lació objecte de la subvenció, amb les dades següents:

- Tipus d’aparell objecte de la subvenció:
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Caldera (   )                              Aire condicionat (   )

- Característiques de l’aparell tèrmic antic:
Marca:
Model:
Antiguitat (anys):
Potència tèrmica (kW):

- Característiques de l’aparell tèrmic nou:
Marca:

Model:
Potència tèrmica (kW):

- Ubicació de la instal·lació:
Adreça ......................................................... Població ......................

a) He aplicat el corresponent pla renovació.
b) L’equip tèrmic instal·lat compleix les característiques tècniques exigides. 
c) La instal·lació està registrada de conformitat amb el RITE, si escau, com-
pleix la reglamentació vigent i s’ha sotmès a les revisions, les inspeccions i les
proves reglamentàries aplicables a cada cas.

Nom i signatura del tècnic responsable             Segell de l’empresa
instal·ladora

………………………, ………. d .……… ……………de 2010

— o —

Num. 10212
Resolució de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 29
d’abril de  2010 per la qual s’aprova la convocatòria pública de
subvencions per al foment de les noves instal·lacions solars tèr-
miques constituïdes per un o dos col·lectors solars, destinades a
persones físiques, en el marc del Conveni de col·laboració amb
l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE)

L’Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de
2008 (BOIB núm. 72, de 24 de maig de 2008) estableix les bases reguladores
per a la concessió de subvencions en matèria d’energia a les Illes Balears, entre
les quals hi ha les de promoció de l’estalvi i la diversificació energètiques, la
implantació d’energies renovables, la millora de l’eficiència energètica i la
generació de noves tecnologies amb vista a permetre un desenvolupament més
sostenible de l’ús de l’energia.

La Conselleria de Comerç, Indústria i Energia té, entre els objectius del
Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears, aprovat definitivament pel
Decret 96/2005, de 23 de setembre, i publicat en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears número 143, de 27 de setembre de 2005, la planificació de les actua-
cions encaminades a subministrar la demanda energètica futura a cada una de
les Illes Balears, ja sigui amb fonts d’energia convencionals o amb fonts reno-
vables i, alhora, impulsar l’estalvi i la racionalització de l’ús de l’energia en
cada un dels sectors econòmics, per tal de minimitzar, en la mesura que pugui,
l’increment de la demanda d’energia.

La signatura del Conveni específic de col·laboració per al 2010, entre
l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), entitat pública
empresarial dependent del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, i el Govern
de les Illes Balears, permetrà  dur a terme mesures o actuacions concretes de
suport públic, encaminades a facilitar la consecució dels objectius prevists en el
Pla d’Energies Renovables (PER) 2005-2010, aprovat pel Consell de Ministres
de 26 d’agost de 2005.

Per tant, aquesta convocatòria, sense perjudici que al llarg de l’any 2010
es publiquin altres convocatòries de subvencions en funció del tipus d’energia o
dels possibles beneficiaris, pretén donar resposta i compliment al Conveni
esmentat, amb especial rellevància a l’impuls de les petites instal·lacions solars
tèrmiques.

Les instal·lacions solars tèrmiques constituïdes per més de dos col·lectors
solars, o les realitzades per altres tipus de beneficiaris s’han de subvencionar
mitjançant una altra convocatòria.

Aquesta Resolució introdueix un procediment simplificat per tal de faci-
litar i agilitar la concessió de subvencions per a aquestes petites instal·lacions
solars tèrmiques.

Per tot el que s’ha exposat, vists els informes preceptius, de conformitat
amb l’article 5 de l’Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15
de maig de 2008 i l’article 15 del Text refós de la Llei de subvencions (aprovat
pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre), i fent ús de les facultats que
m’atribueixen la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, i
la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, dict la següent

RESOLUCIÓ

Primer
Objecte

L’objecte d’aquesta Resolució és aprovar i regular la convocatòria públi-
ca d’ajudes per a l’any 2010 per a realitzar actuacions que fomentin l’ús de les
energies renovables, específicament les instal·lacions solars tèrmiques consti-
tuïdes per un o dos col·lectors solars.

Segon
Beneficiaris

Les persones físiques residents a les Illes Balears que duguin a terme a
edificis ubicats en aquest àmbit territorial les instal·lacions establertes en l’a-
partat quart d’aquesta Resolució.

Tercer
Import econòmic

L’import econòmic de la convocatòria és de 180.000 euros. Les subven-
cions es concedeixen amb càrrec al pressupost de la Comunitat Autònoma del
2010:

180.000 €.............. 21801 731C01 78000 00 FF 21210

Sempre que les disponibilitats pressupostàries ho permetin, es poden
incrementar els imports d’aquesta convocatòria.

Quart
Actuacions subvencionables i període

Són subvencionables les instal·lacions noves d’energia solar tèrmica, rea-
litzades a partir del 31 d’octubre de 2009 i fins al 15 d’agost de 2010, que supo-
sin com a mínim 1,7 m² de superfície de col·lector solar, constituïdes per un o
dos col·lectors solars homologats amb coeficient global de pèrdues inferior a 9
W/(m2 ºC). 

Només és subvencionable una actuació per beneficiari. 

Només se subvencionen els projectes relatius a edificis i a construccions
amb cèdula d’habitabilitat o permís d’obra anterior al 29 de setembre de 2006,
data d’entrada en vigor del Codi tècnic de l’edificació.

No són subvencionables els projectes que serveixin per a complir els
requisits aplicables fixats en el Codi tècnic de l’edificació o qualsevol altra nor-
mativa d’obligat compliment per al sol·licitant.

Cinquè
Sol·licituds i documentació

1. Les sol·licituds, dirigides a la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia segons el model normalitzat de l’annex 1 d’aquesta Resolució, s’han de
presentar en el Registre de la Conselleria, en les seves delegacions o en qualse-
vol altre lloc dels que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992.

2. Els sol·licitants han de presentar la documentació següent:
a) Annex 1 de sol·licitud de subvenció d’aquesta convocatòria.
b) Fotocòpia del DNI/NIE. S’ha d’acreditar la residència a les Illes

Balears si no consta en el DNI.
c) Document bancari acreditatiu de la titularitat del compte o model TG-

002 de sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, només en el cas que no siguin perceptors de la
Comunitat Autònoma.

d) Documentació que pugui acreditar, per una banda, la legalitat urbanís-
tica del lloc d’emplaçament de la instal·lació i, per altra banda, l’antiguitat en
relació amb l’aplicació del Codi tècnic de l’edificació (cèdula d’habitabilitat, lli-
cència d’obres, certificat de l’ajuntament, document de dades cadastrals o un
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