
RENOVGRAL  2010 
 ANNEX 1 

Model per sol·licitar l�ajuda (per a ajuntaments i consells insulars)

(nom i llinatges)          , amb DNI núm.                      , 

representant de l�entitat          , amb CIF núm.                      ,

domiciliada a (c., av., pl., pg.)                     ,

de la localitat        CP:   Illa:               ,

Tel.:         (*) Fax:             ,

Persona de contacte:     Adreça electrònica:            .

Núm. registre entrada sol·licitud inclusió règim especial (per a instal·lacions sotmeses a aquest règim):                                                 

EXPÒS: 

1. Que em vull acollir a la convocatòria de subvencions per a l�any 2010 per a energies renovables, i design aquest número de 
fax (*) a l�efecte de notificacions. 

2. Que no he tramitat ni he rebut altres subvencions o ajudes per a aquesta activitat. (En cas contrari, o en el supòsit que se�n
sol·licitin en el decurs de la tramitació de l�ajuda, adjuntau l�escrit que detalli les subvencions sol·licitades i/o rebudes.)

3. Que adjunt la documentació següent: 
(  ) DNI/NIF o targeta d�identificació fiscal del sol·licitant o del seu representant legal. 
(  ) En cas que no sigueu perceptor de la CAIB, model TG-002 o document bancari. 
(  ) Ubicació, pressupost i dades tècniques (annex 3 o equivalent, amb la documentació específica, si s�escau). 
(  ) Acord de l�òrgan competent pel qual s�aprova la sol·licitud d�ajuda. 
(  ) Certificat del secretari o secretària de la corporació que acrediti que el projecte compleix tots els requisits legals. 
(  ) Declaració responsable que la corporació està al corrent de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social. 
(  ) Una altra documentació complementària (indicau-la). 
••
••
••
4. Que accept íntegrament les condicions de la convocatòria. 

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. 

Per això, 

DEMAN: 
La subvenció o subvencions per a dur a terme el programa o programes esmentats. 

________________________, ___ d _____________________ de 2010 
(Signatura) 

DIRECCIÓ GENERAL D�ENERGIA. CONSELLERIA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA 



RENOVGRAL 2010
ANNEX 2 

Model per a sol·licitar l’ajuda 
(per a qualsevol tipus de beneficiari, exceptuant ajuntaments i consells insulars) 

(nom i llinatges)   , amb DNI núm. ,

representant de l’entitat          , amb CIF núm.                          ,

domiciliada a (c., av., pl., pg.)                              ,

de la localitat        CP:   Illa:                          ,

Tel.:    Tel mòbil:     (*) Fax:             ,

Adreça electrònica:                                                                   .

DIRECCIÓ GENERAL D’ENERGIA. CONSELLERIA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA

Núm. registre entrada sol·licitud inclusió règim especial (per a instal·lacions sotmeses a aquest règim):                                              

EXPÒS:

1. Que em vull acollir a la convocatòria de subvencions per a l’any 2010 per a energies renovables, i design aquest número de
fax (*) a l’efecte de notificacions.

2. Que autoritzo  sí ( )  no ( ) el centre gestor perquè pugui sol·licitar l’expedició dels certificats de compliment d’obligacions 
tributàries, fiscals i de la Seguretat Social a l’Administració de l’Estat i a la Comunitat Autònoma, i un certificat o nota simple 
del Registre Mercantil per a empreses. (En el cas que no autoritzeu el centre gestor, adjuntau la documentació esmentada.)

3. Que no he tramitat ni he rebut altres subvencions o ajudes per a aquesta activitat. (En cas contrari, o en el supòsit que se’n 
sol·licitin en el decurs de la tramitació de l’ajuda, adjuntau l’escrit que detalli les subvencions sol·licitades i/o rebudes.) 

4. Que adjunt la documentació següent:
(  ) DNI/NIF o targeta d’identificació fiscal del sol·licitant o del seu representant legal, si s’escau. 
(  ) En cas que no sigueu perceptor de la CAIB, model TG-002 o document bancari.
(  ) Ubicació, pressupost i dades tècniques (annex 3 o equivalent, amb la documentació específica, si s’escau).
( ) Documentació de legalitat urbanística i de l’antiguitat del lloc d’emplaçament de la instal·lació (cèdula d’habitabilitat, 
llicència d’obres, permís d’obertura en cas d’activitats empresarials, certificat de l’ajuntament, document de dades cadastrals 
o documents equivalents).
( ) Tres pressupostos i annex 4, si escau.
(  ) En el cas d’empreses privades,  declaració responsable de subvencions percebudes, subjectes a mínims (annex 5).
( ) Una altra documentació complementària (indicau-la). 

5. Que accept íntegrament les condicions de la convocatòria.

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.

Per això,
DEMAN:

La subvenció o subvencions per a dur a terme el programa o programes esmentat/s.

________________________, ___ d _____________________ de 2010

(Signatura)
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RENOVGRAL  2010 

ANNEX 7 
Certificat d�instal·lació de baixa tensió

Per a instal·lacions fotovoltaiques o mixtes. 
(S�ha de presentar una vegada finalitzada la instal·lació) 

Empresa instal·ladora: 

Nom:________________________• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •__________________________

Núm.:____________________________• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •______________________

Instal·lador: 

Nom:_____________________________• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •_____________________

Núm:_______________________________• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •___________________

L�instal·lador o instal·ladora que subscriu certifica que les instal·lacions del 
titular.................................................................................................................................,
situades a ..........................................................................................................................,
objecte de la sol·licitud de subvenció, estan acabades, s�ajusten a la documentació presentada i 
compleixen les condicions tècniques i les prescripcions de la normativa que hi és d�aplicació, en 
especial el Reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT) i les seves instruccions 
complementàries, i que es troba inscrita davant la Direcció General d�Indústria amb el número 
d�expedient  _________ . 

Així mateix, s�han fet els assaigs, les proves i els mesuraments exigits per la normativa aplicable, 
amb resultat satisfactori. 

Lloc i data: _____________________________• • • • • • • • • • • •_________________

Segell de l�empresa instal·ladora 



RENOVGRAL  2010 

ANNEX 6 
Certificat d�instal·lació tèrmica

Per a instal·lacions de calefacció i/o ACS solar tèrmica. 
(S�ha de presentar una vegada finalitzada la instal·lació) 

Empresa instal·ladora: 

Nom:_____________________ _____________________________

Núm.:_____________________________ _____________________

Instal·lador: 

Nom:_________________________________________ _________

Núm.:___________________________ _______________________

L�instal·lador o instal·ladora que subscriu certifica que les instal·lacions del 
titular................................................................................................................................,
situades a .........................................................................................................................,
objecte de la sol·licitud de subvenció, estan acabades, s�ajusten a la documentació presentada i 
compleixen les condicions tècniques i les prescripcions de la normativa que hi és d�aplicació, en 
especial el Reial decret 1027/2007 pel qual s�aprova el Reglament d�instal·lacions tèrmiques en 
els edificis, i que es troba inscrita davant la Direcció General d�Indústria amb el número 
d�expedient  _________ . 

Així mateix, s�han fet els assaigs, les proves i els mesuraments exigits per la normativa aplicable, 
amb resultat satisfactori. 

Lloc i data: ______________________________________________

Segell de l�empresa instal·ladora 



RENOVGRAL 2010

ANNEX 5
Declaració responsable de subvencions percebudes, subjectes a mínims

(Sr. / Sra.)...................................................................................................................., amb 
DNI..........................................., en nom i representació de la persona física/jurídica 
.................................................................................., amb NIF/CIF..................................., 

DECLAR:

1. Que aquesta persona física/jurídica ( ) SÍ / ( ) NO (assenyalau amb una X el vostre cas) HA
REBUT durant els tres darrers exercicis fiscals (2008, 2009 i 2010) les subvencions següents,
subjectes al règim de mínims, per un import total de ..................... €.

ORGANISME PÚBLIC DATA DE LA RESOLUCIÓ QUANTIA

/    /2008

/    /2009

/    /2010

2. Que em compromet a comunicar per escrit a la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, en 
el termini màxim de deu dies hàbils, comptadors des de l’endemà d’haver rebut les notificacions 
corresponents, qualsevol modificació que es produeixi respecte a aquesta declaració. 

Segons el Reglament (CE) número 1998/2006 de la Comissió, de 15 de desembre de 2006, 
relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE a les ajudes de mínims, publicat en el Diari 
Oficial de la Unió Europea de 28 de desembre de 2006, l’import total de les diferents ajudes 
concedides a un mateix beneficiari en concepte d’ajudes de mínims no ha de ser superior a 
200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. El període s’ha de determinar 
prenent com a referència els dos exercicis fiscals anteriors i durant l’exercici fiscal en curs. 

________________________, ___ d _____________________ de 2010
Data, signatura / segell de l’empresa



Así, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 5/2008, el 18 de julio de 2008
el Consejo de Gobierno aprobó la convocatoria pública de oferta de suelo para
la creación de reservas estratégicas de suelo, la cual fue resuelta el 6 de marzo
de 2009, seleccionándose entre otras, el expediente número 4/2008 correspon-
diente a la oferta de suelo de  UA-SP/02–UA-SP/03, Sta. Ponsa, del municipio
de Calvià. 

Una vez elaborado el avance de las normas subsidiarias de esta reserva
estratégica seleccionada y sometido a los informes vinculantes del
Ayuntamiento de Calvià y el Consejo Insular de Mallorca, corresponde, al
amparo del artículo 4. b) de la Ley 5/2008 su aprobación inicial por parte del
Consejo de Gobierno.

Por todo esto, el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de
Vivienda y Obras Públicas, en la sesión de día 7 de mayo de 2010, adopta, entre
otros, el Acuerdo siguiente:

‘Primero. Aprobar inicialmente las normas subsidiarias y complementa-
rias del planeamiento de la reserva estratégica de suelo  de  UA-SP/02–UA-
SP/03, Sta. Ponsa, de Calvià, correspondiente al expediente 4/2008, y declarar
la suspensión, en los ámbitos territoriales afectados, de las determinaciones del
planeamiento general respectivo.

Segundo. Iniciar un periodo de información pública de un mes, plazo en
el cual, el Ayuntamiento de Calvià y el Consell Insular de Mallorca emitirán un
informe vinculante sobre las normas inicialmente aprobadas.

Tercero. Publicar el presente acuerdo en el BOIB.’

Palma, 7 de mayo de 2010

El Secretario del Consejo de Gobierno
Albert Moragues Gomila

— o —

CONSEJERÍA DE TRABAJO Y FORMACIÓN
Num. 10302

Corrección de errores observados en la versión castellana de la
Resolución del consejero de Trabajo y Formación de 23 de
marzo de 2010 por la que se aprueba la convocatoria para con-
ceder ayudas destinadas a mantener los puestos de trabajo de
personas con discapacidad en centros especiales de empleo a tra-
vés de la financiación parcial de sus costes salariales, publicada
en el BOIB núm. 54, de 8 de abril.

Habiéndose advertido errores en la versión castellana de la Resolución del
consejero de Trabajo y Formación de 23 de marzo de 2010 por la que se aprue-
ba la convocatoria para conceder ayudas destinadas a mantener los puestos de
trabajo de personas con discapacidad en centros especiales de empleo a través
de la financiación parcial de sus costes salariales, publicada en el BOIB núm.
54, de 8 de abril, número de edicto 7591, páginas 33 a 36, y de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de régi-
men jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrati-
vo común, por lo que respecta a la corrección de errores de tipo material, dicto
la siguiente

Resolución

Aprobar la rectificación de errores cometidos en la versión castellana de
la citada Resolución, que se detallan a continuación:

En el apartado decimoquinto, donde dice:

‘De conformidad con el párrafo segundo del artículo 3.6 de las bases regu-
ladoras, aprobadas por Orden del Consejero de Trabajo y Formación de 4 de
mayo de 2005, las solicitudes para la subvención de costes salariales presenta-
das en el plazo establecido en la Resolución del Consejero de Trabajo y
Formación, de 4 de marzo de 2009, por la que se aprueba la convocatoria de
ayudas destinadas a mantener los puestos de trabajo de personas discapacitadas
en centros especiales de empleo mediante la financiación parcial de sus costes
salariales (BOIB nº 39, de 17 de marzo) y que no hayan sido resueltas por causa
no imputables a los solicitantes, deberán tramitarse de acuerdo con la citada
Resolución -a excepción de la cuantía, que ha de ser del 75% del salario míni-
mo interprofesional para los costes salariales generados a partir del día 10 de
julio de 2009, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 de la Ley 27/2009-,
pero con cargo a los créditos presupuestarios previstos en esta convocatoria’.

Ha de decir:

‘1. De conformidad con el párrafo segundo del artículo 3.6 de las bases
reguladoras, aprobadas por Orden del Consejero de Trabajo y Formación de 4
de mayo de 2005, las solicitudes para la subvención de costes salariales presen-
tadas en el plazo establecido en la Resolución del Consejero de Trabajo y
Formación, de 4 de marzo de 2009, por la que se aprueba la convocatoria de
ayudas destinadas a mantener los puestos de trabajo de personas discapacitadas
en centros especiales de empleo mediante la financiación parcial de sus costes
salariales (BOIB nº 39, de 17 de marzo) y que no hayan sido resueltas por causa
no imputables a los solicitantes, deberán tramitarse de acuerdo con la citada
Resolución -a excepción de la cuantía, que ha de ser del 75% del salario míni-
mo interprofesional para los costes salariales generados a partir del día 10 de
julio de 2009, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 de la Ley 27/2009-,
pero con cargo a los créditos presupuestarios previstos en esta convocatoria.

2. El plazo para presentar las solicitudes de mejora de la subvención en
aplicación de la citada Ley 27/2009 es de un mes a contar desde el día siguien-
te al de la publicación de esta convocatoria en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.

Palma, 27 d’abril de 2010

El consejero de Trabajo y Formación
Pere Aguiló Crespí

— o —

CONSEJERÍA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
ENERGÍA
Num. 10616

Resolución de la consejera de Comercio, Industria y Energía de
4 de mayo de 2010 por  la que se aprueba la convocatoria públi-
ca para presentar solicitudes de subvenciones para el fomento de
las energías renovables, en el marco del Convenio de colabora-
ción 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
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 de lo posible, el incremento de la demanda de ener-
gía.

La firma del Convenio específico de colaboración para el 2010, entre el
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), entidad públi-
ca empresarial dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y
el Gobierno de las Islas Baleares, permitirá llevar a cabo medidas o actuaciones
concretas de apoyo  público, encaminadas a facilitar la consecución de los obje-
tivos previstos en el Plan  de Energías Renovables (PER ) 2005-2010, aprobado
por  el Consejo de Ministros de 26 de agosto de 2005.

Por lo tanto, esta convocatoria, sin perjuicio de que a lo largo del año 2010
se publiquen otras convocatorias de subvenciones en función del tipo de ener-
gía o de los posibles beneficiarios, pretende dar respuesta y cumplimiento  al
Convenio mencionado.

Por otra parte, se tiene que especificar que estas ayudas tienen carácter de
minimis y, según el reglamento (CE) nº 1998/2006 de la Comisión de 15 de
diciembre de 2006 relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado
CE a las ayudas de minimis, publicado en el diario oficial de la Unión Europea
de fecha 28.12.2006, el importe total de las ayudas concedidas a un mismo
beneficiario en concepto de ayudas de minimis no será superior a 200.000 €
durante cualquier periodo de tres ejercicios fiscales. El periodo se determina
tomando como referencia los ejercicios fiscales utilizados por una empresa en
el estado miembro en el cual corresponde.

Por  todo lo expuesto, vistos los informes preceptivos, de conformidad
con 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 de las Islas Baleares y el artí-
culo 15 del Texto refundido de la Ley de subvenciones, aprobado por el Decreto
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legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, y en uso de las facultades que me atri-
buyen 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 realizar actuaciones que fomenten el uso de las
energías renovables.

Segundo
Beneficiarios

Las personas físicas con residencia en las Islas Baleares o personas jurí-
dicas de derecho privado, las asociaciones o entidades sin ánimo de lucro, las
agrupaciones de personas físicas o jurídicas privadas, las comunidades de pro-
pietarios, los ayuntamientos, los consejos insulares, las comunidades de bienes
o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado sin personali-
dad jurídica, que lleven a cabo en el ámbito territorial de las Islas Baleares las
instalaciones o las actuaciones establecidas en el apartado cuarto de esta
Resolución.

Tercero
Importe económico

El importe económico de la convocatoria presente es de 1.745.950 euros.
Las subvenciones se tienen que conceder con cargo al presupuesto de la
Comunidad Autónoma y, concretamente, del centro de coste 21801, subprogra-
ma G/731C01 FF21210, capítulo 7, artículos 76, 77 y 78, en función de la natu-
raleza de los beneficiarios y de acuerdo con el desglose siguiente:

Año 2010: 1.300.000 €
Año 2011:    445.950 €

La distribución de los fondos inicialmente se tiene que hacer de acuerdo
con los porcentajes siguientes:

Artículo 76: 10 %
Artículo 77: 45 %
Artículo 78: 45 %

Si bien la asignación tiene que ser vinculante por  el importe total.

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

Cuarto
Actuaciones y gastos subvencionables

1. Son subvencionables las inversiones nuevas siguientes:

a) Instalaciones de energía solar térmica que supongan más de dos colec-
tores solares térmicos, que tienen que estar homologados y con coeficiente glo-
bal de pérdidas inferior en 9 W/(m2 ºC). En el caso de colectores de tubos de
vacío , se tiene que aplicar la superficie equivalente. Estas instalaciones cum-
plirán el Pliego de Condiciones técnicas de instalaciones de baja temperatura del
IDAE (revisión de enero de 2009; http://www.idae.es).

b) Instalaciones de producción de energía térmica para uso doméstico o en
edificios que utilicen como combustible biomasa que suponga, como mínimo, 8
kW térmicos de potencia nominal.

c) Instalaciones híbridas de biomasa y solar térmica que cumplan los
requisitos mínimos fijados en los puntos anteriores para cada tecnología.

d) Instalaciones de energía solar fotovoltaica aislada que supongan 1.000
Wp o más de potencia instalada, o mixtas eólico-fotovoltaicas en las cuales la
aportación fotovoltaica sea, al menos, del 50% de la potencia eólica, y con una
potencia mínima de 300 Wp para la fotovoltaica, y una potencia nominal del
aerogenerador de entre 600 W y 10.000 W.

e) Instalaciones de producción de energía térmica o eléctrica mediante el
aprovechamiento energético del biogás producido por digestión anaerobia de
residuos biodegradables, para instalaciones de potencia inferior a 500 kW.

f) Maquinaria específica para el tratamiento de la biomasa mediante asti-
llado y empacado para uso energético en campo, con el fin de facilitar la reco-
gida y el transporte. No se consideran subvencionables la maquinaria utilizada

habitualmente en actividades agrícolas o forestales (empacadoras agrícolas de
paja o sistemas de trituración y astillado para incorporación del material orgá-
nico en el suelo).

g) Sistemas de aprovechamiento de la energía térmica, calor y/o frío exis-
tente en el subsuelo, para su consumo en el sector doméstico, industrial o de ser-
vicios, mediante sistemas electromecánicos o termodinámicos (geotermia).
Incluye el aprovechamiento de energía térmica para redes de distrito y el apro-
vechamiento de la energía térmica para climatización utilizando bombas de
calor que intercambien con el terreno, ya sean de circuito abierto o cerrado,
tanto para instalaciones existentes que se reformen, como para instalaciones
nuevas.

2. Las inversiones objeto de la solicitud se tienen que hacer y pagar den-
tro del periodo que va desde el 11 de noviembre de 2009 hasta el plazo que fije
la resolución de otorgamiento, que no podrá ser superior al 31 de julio de 2011.

3. No son subvencionables las instalaciones que sean obligatorias por
aplicación del Código técnico de la edificación, aprobado por  el Real decreto
314/2006, de 17 de marzo (BOE nº 74, de 28 de marzo de 2006), tanto si se trata
de obra nueva como si se trata de obras de ampliación, modificación, reforma o
rehabilitación que se realicen en edificios existentes.

4. No son subvencionables la compra de las instalaciones mediante lea-
sing ni ninguna otra fórmula de arrendamiento financiero en la cual los bienes
no sean propiedad del beneficiario.

5. El impuesto sobre el valor añadido (IVA) no se considera subvenciona-
ble.

Quinto
Solicitudes y documentación

Las solicitudes, dirigidas a la Consejería de Comercio, Industria y Energía
según el modelo normalizado del anexo 1 o 2 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, de 26 de noviem-
bre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común.

Cuándo la persona solicitante aporte en la solicitud un número de fax, se
entiende que éste se facilita a efectos de notificaciones de los actos de trámite,
y se pueden practicar, a través del fax que se haya indicado, las notificaciones a
los efectos que determina el artículo 59 de la Ley 30/1992.

A.  Ayuntamientos y consejos insulares:

a) Anexo 1 de solicitud de subvención.
b) Acuerdo del órgano competente por el que se aprueba la solicitud de

ayuda.
c) Certificado del secretario o secretaria de la corporación que acredite

que el proyecto cumple todos los requisitos legales.
d) Declaración responsable de que la corporación está al corriente de las

obligaciones tributarias y ante la Seguridad Social.

B.  Para empresas y particulares:

a) Anexo 2 de solicitud de subvención de esta convocatoria (para cual-
quier tipo de beneficiario, exceptuando ayuntamientos y consejos insulares).

b) DNI/NIF o tarjeta de identificación fiscal del solicitante o de su repre-
sentante legal, en su caso.

c) En el caso de personas físicas, acreditación de la residencia en las Islas
Baleares si ésta no consta en el DNI.

d) Para proyectos de cuantía superior a 12.000 €, anexo 4 con tres ofertas
anteriores a la ejecución del proyecto, a menos que por  sus características espe-
ciales no haya en el mercado entidades suficientes para poder hacerlas, o a
menos que el gasto se haya hecho anteriormente a la solicitud. La elección de
las ofertas se tiene que hacer de conformidad con los criterios de eficacia y de
economía, y se tiene que justificar expresamente en caso de que la elección no
haya recaído en la propuesta económica más ventajosa.

e) Cuando se trate de agrupaciones de personas privadas físicas o jurídi-
cas sin personalidad, hay que hacer constar de manera explícita los compromi-
sos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación o comunidad de
bienes, así como el importe de la subvención que tiene que aplicar cada uno, ya
que tienen la consideración de beneficiarios. No obstante, hay que nombrar un
representante o apoderado único con poderes suficientes para cumplir las obli-
gaciones que como beneficiario corresponden a la agrupación o comunidad de
bienes. Hay que adjuntar una copia de la constitución de la comunidad o agru-
pación, con la indicación de la participación de cada uno de los participantes. Si
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no se indica expresamente, se considera que ésta es a partes iguales.

f) Declaración de otras ayudas sujetas a mínimos de acuerdo con el anexo
5 de esta convocatoria.

C. Requisitos comunes:

a) Anexo 3 de esta Resolución, rellenado adecuadamente, y presupuesto.

b) Documentación que pueda acreditar, por una parte, la legalidad urba-
nística del lugar  de emplazamiento de la instalación y, por otra parte, la anti-
güedad, en relación con la aplicación del Código técnico de la edificación: cédu-
la de habitabilidad, licencia de obras, permiso de abertura  en caso de activida-
des empresariales, certificado del ayuntamiento, documento de datos catastra-
les, u otro documento equivalente.

c) En el caso de instalaciones de cogeneración de energía eléctrica y tér-
mica sometidas al régimen especial, número del registro de entrada de la solici-
tud de inclusión en el régimen especial y/o el número de la autorización admi-
nistrativa de la instalación.

d) 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, sólo en el caso de que no sean perceptores de
la Comunidad Autónoma.

e) La presentación de la solicitud supone la aceptación, por parte de la
persona interesada, de las prescripciones contenidas en la convocatoria corres-
pondiente, como también la autorización al órgano instructor del procedimiento
para que, si es procedente, obtenga de forma directa los datos del Registro
Mercantil y la acreditación de las obligaciones tributarias y con la Tesorería
General de la Seguridad Social. En caso de que el solicitante deniegue expresa-
mente la autorización a que se refiere el párrafo anterior, tiene que aportar un
certificado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y de la
Tesorería de la Seguridad Social que justifique que está al corriente de las obli-
gaciones tributarias y ante la Seguridad Social y, en el caso de empresas socie-
tarias, el certificado o nota simple del Registro Mercantil.

f) 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 pre-
sentaron o, en su caso, en qué se emitieron, que no hayan transcurrido más de
cinco años desde la finalización  del procedimiento correspondiente y que no
hayan sufrido modificaciones.

g) 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 de presentación de las solicitudes

El plazo para presentar las solicitudes es de tres meses desde la publica-
ción de esta Resolución en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, o hasta el
agotamiento de la cuantía económica asignada a esta convocatoria.

Si esta circunstancia se produce con anterioridad a la duración máxima
prevista en el párrafo anterior, se tiene que suspender la concesión de las ayu-
das 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 la concesión de las subvenciones

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, se tiene que enviar un escrito que requie-
ra 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 la 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 ha de
emitir una propuesta de resolución, la cual se debe comunicar a los interesados
para que, en el plazo máximo de diez días, puedan alegar lo que consideren
oportuno.

2. La resolución expresa de la consejera de Comercio, Industria y Energía
finaliza el procedimiento de concesión de la subvención. Ésta se debe motivar y
ha de fijar, con carácter definitivo, la cuantía individual de la subvención con-
cedida. Asimismo, la resolución ha de especificar los aspectos siguientes: bene-
ficiario, importe de la actividad que se subvenciona, cuantía, partida presupues-
taria a la cual se aplica, forma de pago, plazo para llevar a cabo la actividad, jus-
tificación de las actividades objeto de ayuda y plazos para presentar justifican-
tes.

La resolución se debe notificar a los interesados de acuerdo con los artí-
culos 58 y 59 de la Ley 30/1992, y se ha de dictar y notificar dentro del perio-
do de seis meses contadores desde la fecha de finalización  del plazo para pre-
sentar las solicitudes.

3. La resolución de la consejera de Comercio, Industria y Energía que
conceda o deniegue la ayuda solicitada agota la vía administrativa y, en contra
suya, se puede interponer un recurso potestativo de reposición en el plazo de un
mes, o 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 que se notifique la resolución.

4. 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

1. Se tienen que valorar los tipos de instalaciones de acuerdo con las cuan-
tías siguientes:

a) Energía solar térmica:
a.1) Para aplicaciones en general: 260 €/m2.
a.2) Para aplicaciones de refrigeración: 350 €/m2.
b) Energía solar fotovoltaica aislada: 3 €/Wp.
c) Energía mixta eólico-fotovoltaica: 3 €/Wp la parte fotovoltaica y 2 €/W

el aerogenerador.
d) Equipos de biomasa térmica: 175 €/kWt para empresas y particulares y

270€/Kwt para ayuntamientos y consejos insulares.
e) Híbridas: las cuantías se tienen que aplicar adicionando los valores

correspondientes a los apartados a y d. En el caso de instalaciones híbridas (bio-
masa térmica y solar térmica) que utilicen calderas automáticas en instalaciones
municipales, la intensidad de la ayuda de la parte de biomasa podrá llegar hasta
250 €/kWt. Se entenderá por caldera automática aquélla que disponga al menos
de los elementos siguientes: sistema de encendido, alimentación, limpieza y
extracción de cenizas automáticos, así como un sistema de telecontrol/teleges-
tión.

f) Biogás:
f.1) Aprovechamiento para cogeneración de energía eléctrica y térmica:

800 €/kW.
f.2) Aprovechamiento exclusivamente eléctrico: 700 €/kW.
f.3) Aprovechamiento exclusivamente térmico: 220 €/kW.
g) Maquinaria específica para el tratamiento de la biomasa mediante asti-

llado y empacado:
g.1) Astilladoras empacadoras autopropulsadas: 300 €/CV.
g.2) Astilladoras empacadoras transportables no autopropulsadas: 150

€/CV.
g.3) Astilladoras empacadoras semimóviles: 240 €/CV.
h) Geotermia (en función de la unidad de potencia de origen geotérmico):
h.1) 125 €/KW para instalaciones en circuito abierto.
h.2) 275 €/KW para instalaciones en circuito cerrado con intercambio

enterrado horizontal.
h.3) 350 €/KW para instalaciones en circuito cerrado con intercambio ver-

tical con sondeos.
h.4) 375 €/KW para instalaciones de redes de distrito geotérmicas.

2. En ningún caso el importe de la subvención puede superar el 30% del
coste aceptado. Si el beneficiario es un ayuntamiento o consejo insular que rea-
liza una instalación híbrida especificada en el apartado e anterior, el porcentaje
no puede superar el 45% del coste aceptado.

La subvención máxima por proyecto no será superior a 70.000 €.

3. En caso de que el beneficiario reciba otras subvenciones o ayudas para
la misma actividad o tipo de actuación, el importe de las subvenciones estable-
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cidas en 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.

Décimo
Pago y justificación de actividades

A. Para ayuntamientos y consejos insulares:

El pago de la subvención únicamente se puede efectuar una vez dictada la
resolución correspondiente y justificada de manera suficiente la realización de
la actividad subvencionada, mediante la presentación de una solicitud de pago
acompañada de un certificado detallado de los gastos y de los ingresos imputa-
bles a la subvención, emitido por el órgano interventor de la entidad pública, en
la cual tiene que constar el acuerdo de reconocimiento de la obligación o de los
certificados de obra correspondientes, con una manifestación del secretario o
secretaria de que se cumple la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratas del
sector público.

Desde la fecha efectiva del cobro de la subvención, los ayuntamientos y
consejos insulares disponen del plazo de dos meses para acreditar el pago efec-
tivo a su acreedor.

B. Para empresas y particulares:

El pago de la subvención únicamente se puede hacer efectivo una vez dic-
tada la resolución correspondiente y justificada de manera suficiente la realiza-
ción de la actividad subvencionada, mediante la presentación de:

a) Solicitud de pago.

b) Memoria de actuación justificativa del cumplimiento  de las condicio-
nes impuestas a la concesión de la subvención, con la indicación de las activi-
dades realizadas y de los resultados obtenidos.

c) Memoria económica justificativa del coste de las actividades realiza-
das, que tiene que contener:

1r. Una relación clasificada de los gastos de la actividad, con la identifi-
cación del acreedor y del documento, el importe, la fecha de emisión y la fecha
de pago. En caso de que la subvención se otorgue de acuerdo con un presu-
puesto, hay que indicar las desviaciones ocurridas, todo ello acompañado de los
originales de las facturas, que se tienen que devolver a los beneficiarios.

Justificantes de pago que acompañen las facturas, que se tienen que acre-
ditar mediante un documento bancario, extracto o certificado bancario que
demuestre el pago. Sólo en los pagos inferiores a 500 euros es justificante sufi-
ciente el recibo de pago firmado por el proveedor. No se admiten facturas justi-
ficativas inferiores a 50 euros (IVA incluido).

2n. Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones, con la indi-
cación de su importe y su procedencia.

C. Requisitos comunes:

1. Documento fotográfico de los principales elementos de la instalación
(placas solares, caldera de biomasa, aerogenerador, baterías y convertidor, depó-
sito de acumulación, sistema de captación del recurso geotérmico antes de ente-
rrarlo, sondeos de perforación, etc.).

2. Para instalaciones solares térmicas, copia o duplicado del certificado de
homologación del colector solar y copia del contrato de mantenimiento de la
instalación, de acuerdo con el RITE y el apartado cuarto del CTE HE 4.

3. Para instalaciones solares térmicas e instalaciones de biomasa o biogás
objeto del RITE, una copia o duplicado del certificado de instalación de la ins-
talación térmica (RITE) según el anexo 6.

4. Para instalaciones solares fotovoltaicas y mixtas, certificado de instala-
ción de baja tensión según el anexo 7.

5. Para instalaciones de cogeneración de energía eléctrica y térmica some-
tidas al régimen especial, el órgano gestor comprobará de oficio que la instala-
ción dispone de autorización de puesta en servicio y está inscrita en el registro
administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen
especial.

6. En el caso de que el expediente de pago no tenga la documentación
necesaria para comprobar la justificación y la aplicación de la subvención, el
órgano competente tiene que solicitar al beneficiario que subsane los defectos
de la justificación dentro de los diez días siguientes, a contar desde el día
siguiente de haber recibido el requerimiento.

7. La concesión de la subvención no exime al titular de la instalación de
cumplir todas las autorizaciones administrativas que sean necesarias.

8. En el caso de expedientes plurienales, si el beneficiario presenta solici-
tud de pago y justificación de la totalidad de la inversión durante la primera
anualidad, la Consejería de Comercio, Industria y Energía propondrá, de oficio,
los pagos de acuerdo con las anualidades establecidas en la resolución de con-
cesión, dado que se ha justificado el cumplimiento  de la finalidad por la cual se
concedió.

9. La resolución de otorgamiento de la subvención tiene que fijar el plazo
concreto para justificar la realización de las actividades subvencionadas, que en
ningún caso puede ser superior al 31 de julio de 2011.

10. En el supuesto de que no esté justificada totalmente la realización de
la actividad subvencionada, pero se haya cumplido, aunque parcialmente, la
finalidad para la cual la subvención se concedió, ésta se tiene que revisar y
minorar proporcionalmente con respecto a lo que no se ha justificado.

11. La falta de justificación en los términos y los plazos que establezca la
resolución de otorgamiento de la subvención, la modificación del proyecto pre-
sentado sin que esta Consejería la haya aprobado previamente, así como la des-
viación de las subvenciones o la aplicación diferente a las que establece la
norma, determinan la revocación de la subvención.

Undécimo
Obligaciones de los beneficiarios

De acuerdo con el artículo 15 de la Orden de la consejera de Comercio,
Industria y Energía de 15 de mayo de 2008 y el artículo 11 del Texto refundido
de la Ley de subvenciones, aprobado por el Decreto legislativo 2/2005, los
beneficiarios de este tipo de ayudas quedan obligados a:

a) Justificar la realización correcta de la actividad en el plazo fijado por la
resolución que otorgue la subvención.

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) Disponer de las autorizaciones, licencias, inscripciones, etc. reglamen-
tariamente establecidas.

g) Reintegrar los fondos percibidos en los supuestos establecidos en el
artículo 44 del Decreto legislativo 2/2005.

Duodécimo
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.

Decimotercero
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 prevén esta Resolución ni la Orden mencionada se
tiene que aplicar el Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por  el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de subvenciones.

Decimocuarto
Publicación

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

Palma, 4 de mayo de 2010

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

— o —
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Per tot això, el Consell de Govern, a proposta del conseller d’Habitatge i
Obres Públiques, en la sessió de dia 7 de maig de 2010, adoptà, entre d’altres,
l’Acord següent

‘Primer. Aprovar inicialment les normes subsidiàries i complementàries
del planejament de la reserva estratègica de sòl de la UA-SP/02–UA-SP/03,
Santa Ponça (Calvià), corresponent a l’expedient 4/2008, i declarar la suspen-
sió, en els àmbits territorials afectats, de les determinacions del planejament
general respectiu.

Segon. Iniciar un període d’informació pública d’un mes, termini en el
qual l’Ajuntament de Calvià i el Consell Insular de Mallorca emetran un infor-
me vinculant sobre les normes inicialment aprovades.

Tercer. Publicar aquest Acord en el BOIB.’

Palma, 7 de maig de 2010

El secretari del Consell de Govern
Albert Moragues Gomila

— o —

CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Num. 10302

Correcció d’errades observades en la versió castellana de la
Resolució del conseller de Treball i Formació de 23 de març de
2010 per la qual s’aprova la convocatòria per concedir ajuts des-
tinats a mantenir els llocs de treball de persones amb discapaci-
tat en centres especials d’ocupació per mitjà del finançament
parcial dels seus costs salarials, publicada en el BOIB núm. 54,
de 8 d’abril

Havent-se advertit errades en la versió castellana de la Resolució del con-
seller de Treball i Formació de 23 de març de 2010 per la qual s’aprova la con-
vocatòria per concedir ajuts destinats a mantenir els llocs de treball de persones
amb discapacitat en centres especials d’ocupació per mitjà del finançament par-
cial dels seus costs salarials, publicada en el BOIB núm. 54, de 8 d’abril, núme-
ro d’edicte 7591, pàgines 33 a 36, i d’acord amb el que disposa l’article 105.2
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, pel que fa a la correcció d’e-
rrors de tipus material, dict la següent

Resolució

Aprovar la rectificació d’errades comeses en la versió castellana de la
Resolució esmentada, que es detallen a continuació.

En l’apartat quinzè, allà on diu:

‘De conformidad con el párrafo segundo del artículo 3.6 de las bases regu-
ladoras, aprobadas por Orden del Consejero de Trabajo y Formación de 4 de
mayo de 2005, las solicitudes para la subvención de costes salariales presenta-
das en el plazo establecido en la Resolución del Consejero de Trabajo y
Formación, de 4 de marzo de 2009, por la que se aprueba la convocatoria de
ayudas destinadas a mantener los puestos de trabajo de personas discapacitadas
en centros especiales de empleo mediante la financiación parcial de sus costes
salariales (BOIB nº 39, de 17 de marzo) y que no hayan sido resueltas por causa
no imputables a los solicitantes, deberán tramitarse de acuerdo con la citada
Resolución -a excepción de la cuantía, que ha de ser del 75 % del salario míni-
mo interprofesional para los costes salariales generados a partir del día 10 de
julio de 2009, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 de la Ley 27/2009-,
pero con cargo a los créditos presupuestarios previstos en esta convocatoria’.

Ha de dir:

‘1. De conformidad con el párrafo segundo del artículo 3.6 de las bases
reguladoras, aprobadas por Orden del Consejero de Trabajo y Formación de 4
de mayo de 2005, las solicitudes para la subvención de costes salariales presen-
tadas en el plazo establecido en la Resolución del Consejero de Trabajo y
Formación, de 4 de marzo de 2009, por la que se aprueba la convocatoria de
ayudas destinadas a mantener los puestos de trabajo de personas discapacitadas
en centros especiales de empleo mediante la financiación parcial de sus costes
salariales (BOIB nº 39, de 17 de marzo) y que no hayan sido resueltas por causa
no imputables a los solicitantes, deberán tramitarse de acuerdo con la citada
Resolución -a excepción de la cuantía, que ha de ser del 75% del salario míni-
mo interprofesional para los costes salariales generados a partir del día 10 de
julio de 2009, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 de la Ley 27/2009-,
pero con cargo a los créditos presupuestarios previstos en esta convocatoria.

2. El plazo para presentar las solicitudes de mejora de la subvención en
aplicación de la citada Ley 27/2009 es de un mes a contar desde el día siguien-
te al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de las Illes
Balears.’

Palma, 27 d’abril de 2010

El conseller de Treball i Formació
Pere Aguiló Crespí

— o —

CONSELLERIA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA
Num. 10616

Resolució de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 4
de maig  de 2010 per la qual s’aprova la convocatòria pública per
presentar sol·licituds de subvencions per al foment de les ener-
gies renovables, 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 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.

La signatura del Conveni específic de col·laboració per al 2010, entre
d’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.

Per altra banda, s’ha d’especificar que aquestes ajudes tenen caràcter de
minimis i, segons el reglament (CE) núm. 1998/2006 de la Comissió de 15 de
desembre de 2006 relatiu a  l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE a les
ajudes de minimis, publicat en el diari oficial de la Unió Europea de data
28.12.2006, l’import total de les ajudes concedides a un mateix beneficiari en
concepte d’ajudes de minimis no serà superior a 200.000 € durant qualsevol
període de tres exercicis fiscals. El període es determina prenent com a referèn-
cia els exercicis fiscals utilitzats per una empresa a l’estat membre al qual
correspon.

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 per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la conces-
sió de subvencions en matèria d’energia de les Illes Balears 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.

Segon
Beneficiaris

Les persones físiques amb residència a les Illes Balears o persones jurídi-
ques de dret privat, les associacions o entitats sense ànim de lucre, les agrupa-
cions de persones físiques o jurídiques privades, les comunitats de propietaris,
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els ajuntaments, els consells insulars, les comunitats de béns o qualsevol altre
tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica, que
duguin a terme en l’àmbit territorial de les Illes Balears les instal·lacions o les
actuacions establertes en l’apartat quart d’aquesta Resolució.

Tercer
Import econòmic

L’import econòmic de la convocatòria present és d’1.745.950 euros. Les
subvencions s’han de concedir amb càrrec al pressupost de la Comunitat
Autònoma i, concretament, del centre de cost 21801, subprograma G/731C01
FF21210, capítol 7, articles 76, 77 i 78, en funció de la naturalesa dels benefi-
ciaris i d’acord amb el desglossament següent:

Any 2010: 1.300.000 €
Any 2011:    445.950 €

La distribució dels fons inicialment s’ha de fer d’acord amb els percentat-
ges següents:

Article 76: 10 %
Article 77: 45 %
Article 78: 45 %

Si bé l’assignació ha de ser vinculant per l’import total.

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

Quart
Actuacions i despeses subvencionables

1. Són subvencionables les inversions noves següents:

a) Instal·lacions d’energia solar tèrmica que suposin més de dos col·lec-
tors solars tèrmics, que han d’estar homologats i amb coeficient global de pèr-
dues inferior a 9 W/(m2 ºC). En el cas de col·lectors de tubs de buit, s’hi ha d’a-
plicar la superfície equivalent. Aquestes instal·lacions compliran el Plec de con-
dicions tècniques d’instal·lacions de baixa temperatura de l’IDAE (revisió de
gener de 2009; http://www.idae.es).

b) Instal·lacions de producció d’energia tèrmica per a ús domèstic o en
edificis que utilitzin com a combustible biomassa que suposi, com a mínim, 8
kW tèrmics de potència nominal. 

c) Instal·lacions híbrides de biomassa i solar tèrmica que compleixin els
requisits mínims fixats en els punts anteriors per a cada tecnologia.

d) Instal·lacions d’energia solar fotovoltaica aïllada que suposin 1.000 Wp
o més de potència instal·lada, o mixtes eolicofotovoltaiques en les quals l’apor-
tació fotovoltaica sigui, almenys, del 50% de la potència eòlica, i amb una
potència mínima de 300 Wp per a la fotovoltaica, i una potència nominal de
l’aerogenerador d’entre 600 W i 10.000 W.

e) Instal·lacions de producció d’energia tèrmica o elèctrica mitjançant l’a-
profitament energètic del biogàs produït per digestió anaeròbia de residus bio-
degradables, per a instal·lacions de potència inferior a 500 kW.

f) Maquinària específica per al tractament de la biomassa mitjançant este-
llat i empacament per a ús energètic en camp, a fi de facilitar-ne la recollida i el
transport. No es consideren subvencionables la maquinària utilitzada habitual-
ment en activitats agrícoles o forestals (empacadores agrícoles de palla o siste-
mes de trituració i estellat per a incorporació del material orgànic al sòl).

g) Sistemes d’aprofitament de l’energia tèrmica, calor i/o fred existent en
el subsòl, per al seu consum en el sector domèstic, industrial o de serveis, mit-
jançant sistemes electromecànics o termodinàmics (geotèrmia). Inclou l’aprofi-
tament d’energia tèrmica per a xarxes de districte i l’aprofitament de l’energia
tèrmica per a climatització utilitzant bombes de calor que intercanviïn amb el
terreny, ja siguin de circuit obert o tancat, tant per a instal·lacions existents que
es reformin, com per a instal·lacions noves.

2. Les inversions objecte de la sol·licitud s’han de fer i pagar dins el perí-
ode que va des de l’11 de novembre de 2009 fins al termini que fixi la resolució
d’atorgament, que no podrà ser superior al 31 de juliol de 2011.

3. No són subvencionables les instal·lacions que siguin obligatòries per
aplicació del Codi tècnic de l’edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, de
17 de març (BOE núm. 74, de 28 de març de 2006), tant si es tracta d’obra nova
com si es tracta d’obres d’ampliació, modificació, reforma o rehabilitació que
es realitzin en edificis existents.

4. No són subvencionables la compra de les instal·lacions mitjançant
lísing ni cap altra fórmula d’arrendament financer en la qual els béns no siguin
propietat del beneficiari.

5. L’impost sobre el valor afegit (IVA) no es considera subvencionable.
Cinquè
Sol·licituds i documentació

Les sol·licituds, adreçades a la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia
segons el model normalitzat de l’annex 1 o 2 d’aquesta Resolució, s’han de pre-
sentar en el Registre de la Conselleria, en les seves delegacions o en qualsevol
altre lloc dels que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú.

Quan la persona sol·licitant aporti en la sol·licitud un número de fax, s’en-
tén que aquest es facilita a l’efecte de notificacions dels actes de tràmit, i es
poden practicar, a través del fax que s’hagi indicat, les notificacions als efectes
que determina l’article 59 de la Llei 30/1992.

A.  Ajuntaments i consells insulars:

a) Annex 1de sol·licitud de subvenció. 
b) Acord de l’òrgan competent pel qual s’aprova la sol·licitud d’ajuda.
c) Certificat del secretari o secretària de la corporació que acrediti que el

projecte compleix tots els requisits legals.
d) Declaració responsable que la corporació està al corrent de les obliga-

cions tributàries i davant la Seguretat Social.

B.  Per a empreses i particulars:

a) Annex 2 de sol·licitud de subvenció d’aquesta convocatòria (per a qual-
sevol tipus de beneficiari, exceptuant ajuntaments i consells insulars).

b) DNI/NIF o targeta d’identificació fiscal del sol·licitant o del seu repre-
sentant legal, si s’escau.

c) En el cas de persones físiques, acreditació de la residència a les Illes
Balears si aquesta no consta en el DNI.

d) Per a projectes de quantia superior a 12.000 €, annex 4 amb tres ofer-
tes anteriors a l’execució del projecte, llevat que per les seves característiques
especials no hi hagi en el mercat entitats suficients per poder fer-les, o llevat que
la despesa s’hagi fet anteriorment a la sol·licitud. L’elecció de les ofertes s’ha de
fer de conformitat amb els criteris d’eficàcia i d’economia, i s’ha de justificar
expressament en cas que l’elecció no hagi recaigut en la proposta econòmica
més avantatjosa. 

e) Quan es tracti d’agrupacions de persones físiques o jurídiques privades
sense personalitat, s’han de fer constar de manera explícita els compromisos
d’execució assumits per cada membre de l’agrupació o comunitat de béns, així
com l’import de la subvenció que ha d’aplicar cada un, ja que tenen la conside-
ració de beneficiaris. Això no obstant, s’ha de nomenar un representant o apo-
derat únic amb poders suficients per complir les obligacions que com a benefi-
ciari corresponen a l’agrupació o comunitat de béns. S’ha d’adjuntar una còpia
de la constitució de la comunitat o agrupació, amb la indicació de la participa-
ció de cada un dels participants. Si no s’indica expressament, es considera que
aquesta és a parts iguals.

f) Declaració d’altres ajudes subjectes a mínims d’acord amb l’annex 5
d’aquesta convocatòria.

C. Requisits comuns:

a) Annex 3 d’aquesta Resolució,  emplenat adequadament, i pressupost.

b) 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, permís d’obertura en cas d’activitats empresarials, certificat de
l’ajuntament, document de dades cadastrals,  o un altre document equivalent.

c) En el cas d’instal·lacions de cogeneració d’energia elèctrica i tèrmica
sotmeses al règim especial, número del registre d’entrada de la sol·licitud d’in-
clusió al règim especial i/o el número de l’autorització administrativa de la ins-
tal·lació.

d) 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.
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e) La presentació de la sol·licitud suposa l’acceptació, per part de la per-
sona interessada, de les prescripcions contingudes en la convocatòria correspo-
nent, com també l’autorització a l’òrgan instructor del procediment perquè, si és
procedent, obtingui de forma directa les dades del Registre Mercantil i l’acredi-
tació de les obligacions tributàries i amb la Tresoreria General de la Seguretat
Social. En el cas que el sol·licitant denegui expressament l’autorització a què es
refereix el paràgraf anterior, ha d’aportar un certificat de l’Agència Estatal de
l’Administració Tributària i de la Tresoreria de la Seguretat Social que justifiqui
que està al corrent de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social i,
en el cas d’empreses societàries, el certificat o nota simple del Registre
Mercantil.

f) 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.

g) 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 resoldre l’expedient.

Sisè
Termini de presentació de les sol·licituds

El termini per a presentar les sol·licituds és de tres mesos des de la publi-
cació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, o fins a l’ex-
hauriment de la quantia econòmica assignada a aquesta convocatòria.

Si aquesta circumstància es produeix amb anterioritat a la durada màxima
prevista en el paràgraf anterior, s’ha de suspendre la concessió de les ajudes mit-
jançant 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 la concessió de les subvencions

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 tingui la documentació que requereix l’apar-
tat quart d’aquesta Resolució, s’ha d’enviar un escrit que requereixi la presen-
tació 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 resoldre l’ex-
pedient.

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.

2. La resolució expressa de la consellera de Comerç, Indústria i Energia
finalitza el procediment de concessió de la subvenció. Aquesta s’ha de motivar
i ha de fixar, amb caràcter definitiu, la quantia individual de la subvenció con-
cedida. Així mateix, la resolució ha d’especificar els aspectes següents: benefi-
ciari, import de l’activitat que se subvenciona, quantia, partida pressupostària a
la qual s’aplica, forma de pagament, termini per a dur a terme l’activitat, justi-
ficació de les activitats objecte d’ajuda i terminis per presentar justificants. 

La resolució s’ha de notificar als interessats d’acord amb el que disposen
els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, i s’ha de dictar i notificar 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 la consellera de Comerç, Indústria i Energia que con-
cedeixi o denegui l’ajuda sol·licitada exhaureix la via administrativa i, en con-
tra seva, s’hi pot interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d’un
mes, o un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termi-
ni de dos mesos, comptadors des de l’endemà que es notifiqui la resolució.

4. 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

1. S’han de valorar els tipus d’instal·lacions d’acord amb les quanties
següents:

a) Energia solar tèrmica:
a.1) Per a aplicacions en general: 260 €/m2.
a.2) Per a aplicacions de refrigeració: 350 €/m2.
b) Energia solar fotovoltaica aïllada: 3 €/Wp.
c) Energia mixta eolicofotovoltaica: 3 €/Wp la part fotovoltaica i 2 €/W

l’aerogenerador.
d) Equips de biomassa tèrmica: 175 €/kWt per a empreses i particulars i

270€/Kwt per a ajuntaments i consells insulars.
e) Híbrides: les quanties s’han d’aplicar addicionant els valors correspo-

nents als apartats a i d. En el cas d’instal·lacions híbrides (biomassa tèrmica i
solar tèrmica) que emprin calderes automàtiques en instal·lacions municipals, la
intensitat de l’ajuda de la part de biomassa podrà arribar fins a 250 €/kWt.
S’entendrà per caldera automàtica aquella que disposi almenys dels elements
següents: sistema d’encès, alimentació, neteja i extracció de cendres automàtics,
així com un sistema de telecontrol/telegestió.

f) Biogàs:
f.1) Aprofitament per a cogeneració d’energia elèctrica i tèrmica: 800

€/kW.
f.2) Aprofitament exclusivament elèctric: 700 €/kW.
f.3) Aprofitament exclusivament tèrmic: 220 €/kW.
g) Maquinària específica per al tractament de la biomassa mitjançant este-

llat i empacat:
g.1) Estelladores empacadores autopropulsades: 300 €/CV.
g.2) Estelladores empacadores transportables no autopropulsades: 150

€/CV.
g.3) Estelladores empacadores semimòbils: 240 €/CV.
h) Geotèrmia (en funció de la unitat de potència d’origen geotèrmic):
h.1) 125 €/KW per a instal·lacions en circuit obert. 
h.2) 275 €/KW per a instal·lacions en circuit tancat amb intercanvi ente-

rrat horitzontal. 
h.3) 350 €/KW per a instal·lacions en circuit tancat amb intercanvi verti-

cal amb sondejos.
h.4) 375 €/KW per a instal·lacions de xarxes de districte geotèrmiques.

2. En cap cas, l’import de la subvenció no pot superar el 30 % del cost
acceptat. Si el beneficiari és un ajuntament o consell insular que realitza una ins-
tal·lació híbrida especificada a l’apartat e anterior, el percentatge no pot superar
el 45% del cost acceptat.

La subvenció màxima per projecte no serà superior a 70.000 €.

3. En el cas que el beneficiari rebi altres subvencions o ajudes per a la
mateixa activitat o tipus d’actuació, l’import de les subvencions establertes en
aquesta Resolució no pot ser, en cap cas, de tal quantia que, de forma aïllada o
en concurrència amb altres subvencions o ajudes, superi el cost de l’activitat
subvencionada.

Desè
Pagament i justificació d’activitats

A. Per a ajuntaments i consells insulars:

El pagament de la subvenció únicament es pot efectuar una vegada dicta-
da la resolució corresponent i justificada de manera suficient la realització de
l’activitat subvencionada, mitjançant la presentació d’una sol·licitud de paga-
ment acompanyada d’un certificat detallat de les despeses i dels ingressos impu-
tables a la subvenció, emès per l’òrgan interventor de l’entitat pública, en el qual
ha de constar l’acord de reconeixement de l’obligació o dels certificats d’obra
corresponents, amb una manifestació del secretari o secretària que es compleix
la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

Des de la data efectiva del cobrament de la subvenció, els ajuntaments i
consells insulars disposen del termini dos mesos per acreditar el pagament efec-
tiu al seu creditor.

B. Per a empreses i particulars:

El pagament de la subvenció únicament es pot fer efectiu una vegada dic-
tada la resolució corresponent i justificada de manera suficient la realització de
l’activitat subvencionada, mitjançant la presentació de:

a) Sol·licitud de pagament.
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b) Memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions
imposades a la concessió de la subvenció, amb la indicació de les activitats rea-
litzades i dels resultats obtinguts.

c) Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades,
que ha de contenir:

1r. Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identifi-
cació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió i la data de paga-
ment. En cas que la subvenció s’atorgui d’acord amb un pressupost, s’han d’in-
dicar les desviacions esdevingudes, tot això acompanyat dels originals de les
factures, que s’han de retornar als beneficiaris.

Justificants de pagament que acompanyin les factures, que s’han d’acre-
ditar mitjançant un document bancari, extracte o certificat bancari que demostri
el pagament. Només en els pagaments inferiors a 500 euros és justificant sufi-
cient el rebut de pagament firmat pel proveïdor. No s’admeten factures justifi-
catives inferiors a 50 euros (IVA inclòs).

2n. Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions, amb la indica-
ció del seu import i la seva procedència.

C. Requisits comuns:

1. Document fotogràfic dels principals elements de la instal·lació (plaques
solars, caldera de biomassa, aerogenerador, bateries i convertidor, dipòsit d’a-
cumulació, sistema de captació del recurs geotèrmic abans d’enterrar-lo, sonde-
jos de perforació, etc.).

2. Per a instal·lacions solars tèrmiques, còpia o duplicat del certificat
d’homologació del col·lector solar i còpia del contracte de manteniment de la
instal·lació, d’acord amb el RITE i l’apartat quart del CTE HE 4.

3. Per a instal·lacions solars tèrmiques i instal·lacions de biomassa o bio-
gàs objecte del RITE, una còpia o duplicat del certificat d’instal·lació de la ins-
tal·lació tèrmica (RITE ) segons l’annex 6.

4. Per a instal·lacions solars fotovoltaiques i mixtes, certificat de
instal·lació de baixa tensió segons l’annex 7.

5. Per a instal·lacions de cogeneració d’energia elèctrica i tèrmica sotme-
ses al règim especial, l’òrgan gestor comprovarà d’ofici que la instal·lació dis-
posa d’autorització de posada en servei i està inscrita en el registre administra-
tiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica en regim especial.

6. En el cas que l’expedient de pagament no tengui la documentació
necessària per comprovar la justificació i l’aplicació de la subvenció, l’òrgan
competent ha de sol·licitar al beneficiari que esmeni els defectes de la justifica-
ció dins els deu dies següents, comptadors des de l’endemà d’haver rebut el
requeriment.

7. La concessió de la subvenció no eximeix el titular de la instal·lació de
complir totes les autoritzacions administratives que siguin necessàries.

8. En el cas d’expedients pluriennals, si el beneficiari presenta sol·licitud
de pagament  i  justificació de la totalitat de la inversió durant la primera anua-
litat, la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia proposarà, d’ofici, els paga-
ments d’acord amb les anualitats establertes en la resolució de concessió, atès
que s’ha justificat  el compliment  de la finalitat per la qual es va concedir.

9. La resolució d’atorgament de la subvenció ha de fixar el termini con-
cret per justificar la realització de les activitats subvencionades, que en cap cas
no pot ser superior al 31 de juliol de 2011.

10. En el supòsit que no estigui justificada totalment la realització de l’ac-
tivitat subvencionada, però s’hagi acomplert, encara que parcialment, la finali-
tat per a la qual la subvenció es va concedir, aquesta s’ha de revisar i minorar
proporcionalment pel que fa al que no s’ha justificat.

11. La falta de justificació en els termes i els terminis que estableixi la
resolució d’atorgament de la subvenció, la modificació del projecte presentat
sense que aquesta Conselleria l’hagi aprovada prèviament, així com la desvia-
ció de les subvencions o l’aplicació diferent a les que estableix la norma, deter-
minen la revocació de la subvenció.

Onzè
Obligacions dels beneficiaris

D’acord amb 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 sub-
vencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, els beneficiaris d’aquest tipus
d’ajudes queden obligats a:

a) Justificar la realització correcta de l’activitat en el termini fixat per la
resolució que atorgui la subvenció.

b) Informar la Direcció General d’Energia sobre qualsevol alteració de les
condicions que s’han tingut en compte per 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) Disposar de les autoritzacions, llicències, inscripcions, etc. reglamentà-
riament establertes.

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

Dotzè
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.

Tretzè
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. A tot allò que no preveuen aquesta Resolució ni l’Ordre esmentada s’ha
d’aplicar el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de subvencions.

Catorzè
Publicació

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

Palma, 4 de maig de 2010

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

ANNEX 1
Model per sol·licitar l’ajuda (per a ajuntaments i consells insulars)

(nom i llinatges)_______________________, 
amb DNI núm.________, representant de l’entitat _________________, 
amb CIF núm.___________,
domiciliada a (c., av., pl., pg.) _________________________,
de la localitat ___________________CP: ___________
Illa:  ____________,
Tel.: ___________    (*) Fax: _____________,
Persona de contacte:  ________________  
Adreça electrònica:  __________ .
Núm. registre entrada sol·licitud inclusió règim especial (per a

instal·lacions sotmeses a aquest règim): _________________________,

EXPÒS:

1. Que em vull acollir a la convocatòria de subvencions per a l’any 2010
per a energies renovables, i design aquest número de fax (*) a l’efecte de noti-
ficacions.

2. Que no he tramitat ni he rebut altres subvencions o ajudes per a aques-
ta activitat. (En cas contrari, o en el supòsit que se’n sol·licitin en el decurs de
la tramitació de l’ajuda, adjuntau l’escrit que detalli les subvencions sol·licita-
des i/o rebudes.)

3. Que adjunt la documentació següent:
(   ) DNI/NIF o targeta d’identificació fiscal del sol·licitant o del seu repre-

sentant legal.
(   ) En cas que no sigueu perceptor de la CAIB, model TG-002 o docu-

ment bancari.
(   ) Ubicació, pressupost i dades tècniques (annex 3 o equivalent, amb la
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documentació específica, si s’escau).
(   ) Acord de l’òrgan competent pel qual s’aprova la sol·licitud d’ajuda.
(   ) Certificat del secretari o secretària de la corporació que acrediti que

el projecte compleix tots els requisits legals.
(   ) Declaració responsable que la corporació està al corrent de les obli-

gacions tributàries i davant la Seguretat Social.
(   ) Una altra documentació complementària (indicau-la).
——
4. Que accept íntegrament les condicions de la convocatòria.

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.

Per això,

DEMAN:
La subvenció o subvencions per a dur a terme el programa o programes

esmentats.

______________, ___ d ______________ de 2010
(Signatura)

DIRECCIÓ GENERAL D’ENERGIA. CONSELLERIA DE COMERÇ,
INDÚSTRIA I ENERGIA

ANNEX 2
Model per a sol·licitar l’ajuda 

(per a qualsevol tipus de beneficiari, exceptuant ajuntaments i consells insu-
lars)

(nom i llinatges) __________________________, amb DNI núm.
_________ , representant de l’entitat ____________________, amb CIF núm.
_______________, domiciliada a (c., av., pl., pg.) _______________, de la
localitat ________________CP: ________Illa: ____________, Tel.:
________________Tel. mòbil: ____________(*) Fax:________, Adreça elec-
trònica:____________________________________.

Núm. registre entrada sol·licitud inclusió règim especial (per a
instal·lacions sotmeses a aquest règim):  _____________________________,

EXPÒS:

1. Que em vull acollir a la convocatòria de subvencions per a l’any 2010
per a energies renovables, i design aquest número de fax (*) a l’efecte de noti-
ficacions.

2. Que autoritzo  sí( )  no ( ) el centre gestor perquè pugui sol·licitar l’ex-
pedició dels certificats de compliment d’obligacions tributàries, fiscals i de la
Seguretat Social a l’Administració de l’Estat i a la Comunitat Autònoma, i un
certificat o nota simple del Registre Mercantil per a empreses. (En el cas que no
autoritzeu el centre gestor, adjuntau la documentació esmentada.)

3. Que no he tramitat ni he rebut altres subvencions o ajudes per a aques-
ta activitat. (En cas contrari, o en el supòsit que se’n sol·licitin en el decurs de
la tramitació de l’ajuda, adjuntau l’escrit que detalli les subvencions sol·licita-
des i/o rebudes.)

4. Que adjunt la documentació següent:
( ) DNI/NIF o targeta d’identificació fiscal del sol·licitant o del seu repre-

sentant legal, si s’escau.
( ) En cas que no sigueu perceptor de la CAIB, model TG-002 o document

bancari.
( ) Ubicació, pressupost i dades tècniques (annex 3 o equivalent, amb la

documentació específica, si s’escau).
( ) Documentació de legalitat urbanística i de l’antiguitat del lloc d’em-

plaçament de la instal·lació (cèdula d’habitabilitat, llicència d’obres, permís
d’obertura en cas d’activitats empresarials, certificat de l’ajuntament, document
de dades cadastrals o documents equivalents).

( ) Tres pressupostos i annex 4, si escau.
( ) En el cas d’empreses privades,  declaració responsable de subvencions

percebudes, subjectes a mínims (annex 5).
( ) Una altra documentació complementària (indicau-la).

——
——
5. Que accept íntegrament les condicions de la convocatòria.

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.

Per això,

DEMAN:

La subvenció o subvencions per a dur a terme el programa o programes
esmentat/s.

________________________, ___ d _________________ de 2010

(Signatura)

DIRECCIÓ GENERAL D’ENERGIA. CONSELLERIA DE COMERÇ,
INDÚSTRIA I ENERGIA

ANNEX 3
Descripció de dades tècniques

Ubicació de la instal·lació
Adreça:________________________________________,
Localitat:________________________________ Illa________.

Tipus d’instal·lació (marcau-ne una per sol·licitud):
(   ) Tèrmica
(   ) Fotovoltaica aïllada/mixta: eolicofotovoltaica
(   ) Biomassa tèrmica
(   ) Híbrida: tèrmica + biomassa tèrmica (emplenau els apartats a i c)
(   ) Biogàs
(   ) Maquinària de tractament de biomassa
(   ) Geotèrmia

a) Tèrmica
Ús de la instal·lació (marcau-ne una o diverses):

(   ) Aigua calenta sanitària (ACS). Consum mitjà d’ACS previst: ______
l/dia

(Únicament edificis als quals no és d’aplicació el Codi tècnic de l’edifi-
cació HE-4)

(   ) Calefacció. Superfície que s’ha de calefactar: ______ m2
(   ) Piscina coberta. Superfície de la piscina: _____ m2
(Únicament casos als quals no és d’aplicació el Codi tècnic de l’edifica-

ció HE-4)
(   ) Refrigeració amb màquina d’absorció de potència de refredament de

_______ kW

Font energètica de suport: ( ) Elèctrica ( ) Gasoil, gas o altres
Volum d’acumulació: _________ l
Model de col·lector solar (marca): ______________________________
Superfície de cada col·lector solar: ______m2. Nombre total de col·lec-

tors: _______
Superfície total de captació: ________________ m2

b) Fotovoltaica aïllada/mixta (eolicofotovoltaica)
Tipus/ubicació (marcau-ne una):
(   ) Integrada o damunt coberta 
(   ) Amb seguidor solar 
(   ) Altres

Ús de la instal·lació (marcau-ne una):
(   ) Electrificació domèstica 
(   ) Electrificació agrícola o ramadera

Model de les plaques_________________________________________
Potència unitària _______ 
Wp Nombre total de plaques: ________________
Potència total instal·lada: ___________________________ Wp
Nombre de convertidors: _____ Potència nominal del convertidor:

______ W
Capacitat d’emmagatzematge de les bateries: ______________ Ah
Eòlic:
Model d’aerogenerador________________________
Potència nominal _____________________________ W

c) Biomassa tèrmica (equips de potència tèrmica P ? 8 kW)
Marca/model de l’equip_______________________(adjuntau el catàleg

del fabricant)
Potència tèrmica nominal d’equip ______ kW - 
Fluid de distribució _______

d) Biogàs
Ús de la instal·lació (adjuntau una breu memòria tècnica descriptiva):
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( ) Aprofitament per a cogeneració d’energia elèctrica i tèrmica: ____ kW
(   ) Aprofitament exclusivament elèctric: ____________________ kW
(   ) Aprofitament exclusivament tèrmic: ______________________ kW

e) Maquinària de tractament de biomassa
Tipus de maquinària:
(   ) Estelladores empacadores autopropulsades: ________________ CV
(   ) Estelladores empacadores transportables no autopropulsades: ___ CV
(   ) Estelladores empacadores semimòbils: ____________________ CV
(Heu d’adjuntar el catàleg del fabricant de la maquinària i una breu

memòria descriptiva del programa, incloent-hi la destinació dels subproductes
de biomassa)

f) Geotèrmia
Ús de la instal·lació (adjuntau el catàleg del fabricant dels equips):
( ) Climatització d’edifici.
( ) Producció d’aigua calenta sanitària.
( ) Generació tèrmica per a procés industrial.
Potència d’origen geotèrmic (P): __________ kW. [P=Potència tèrmica

nominal (calorífica si és fred/calor):_________kW – Potència elèctrica absorbi-
da:_______kW]

Tipus d’instal·lació: 
( ) Instal·lació en circuit obert. 
( ) Instal·lació en circuit tancat amb intercanvi enterrat horitzontal. 
( ) Instal·lació en circuit tancat amb intercanvi vertical amb sondejos.
( ) Instal·lació de xarxes de districte geotèrmiques.

________________, d _____________ de 2010

Nom i llinatges del sol·licitant
Signatura del sol·licitant

Pressupost (adjuntau a part el pressupost detallat):

Base imposable ………………………………...€
IVA ………………………………………………...€
Total pressupost …………………………….€

Signatura/segell
El tècnic competent o l’empresa instal·ladora/subministradora

ANNEX 4
RELACIÓ DELS PRESSUPOSTS SOL·LICITATS

Per a subministraments de béns d’equip, superiors a 12.000,00 €.

DADES DEL BENEFICIARI:
Nom: ……………………………………………………………………
DNI/CIF/NIE …………………..

Empresa Import Pressupost triat

1. ……………… ………………….. …………………..

2. ……………… …………………..

3. ……………… ………………….. 

1. ……………… ………………….. …………………..

2. ……………… …………………..

3. ……………… …………………..

1. ……………… ………………….. …………………..

2. ……………… …………………..

3. ……………… …………………..

Si el pressupost elegit no és el més econòmic, s’ha d’acompanyar de
memòria justificativa:

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA de l’elecció del pressupost: …

Si no s’aporten tres pressuposts:
MANIFESTACIÓ del beneficiari que no s’aporten ja que no existeixen al

mercat més empreses subministradores o llevat que la despesa s’hagi fet ante-
riorment a la

sol·licitud: …

Data i signatura del beneficiari

ANNEX 5
Declaració responsable de subvencions percebudes, subjectes a mínims

(Sr. / Sra.)..............................................................................….., amb
DNI.........................., en nom i representació de la persona física/jurídica
......................................................, amb NIF/CIF..................................., 

DECLAR:

1. Que aquesta persona física/jurídica ( ) SÍ / ( ) NO (assenyalau amb una
X el vostre cas) HA REBUT durant els tres darrers exercicis fiscals (2008, 2009
i 2010) les subvencions següents, subjectes al règim de mínims, per un import
total de ..................... €.

ORGANISME PÚBLIC DATA DE LA RESOLUCIÓ QUANTIA
/    /2008
/    /2009
/    /2010

2. Que em compromet a comunicar per escrit a la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia, en el termini màxim de deu dies hàbils, comptadors des de
l’endemà d’haver rebut les notificacions corresponents, qualsevol modificació
que es produeixi respecte a aquesta declaració. 

Segons el Reglament (CE) número 1998/2006 de la Comissió, de 15 de
desembre de 2006, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE a les
ajudes de mínims, publicat en el Diari Oficial de la Unió Europea de 28 de des-
embre de 2006, l’import total de les diferents ajudes concedides a un mateix
beneficiari en concepte d’ajudes de mínims no ha de ser superior a 200.000
euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. El període s’ha de deter-
minar prenent com a referència els dos exercicis fiscals anteriors i durant l’e-
xercici fiscal en curs. 

Data, signatura / segell de l’empresa

ANNEX 6
Certificat d’instal·lació tèrmica 

Per a instal·lacions de calefacció i/o ACS solar tèrmica.
(S’ha de presentar una vegada finalitzada la instal·lació)

Empresa instal·ladora:
Nom:__________________________________________________
Núm.:__________________________________________________

Instal·lador:
Nom:__________________________________________________
Núm.:__________________________________________________

L’instal·lador o instal·ladora que subscriu certifica que les instal·lacions
del titular............................................., situades a
..................................................

........................., objecte de la sol·licitud de subvenció, estan acabades,
s’ajusten a la documentació presentada i compleixen les condicions tècniques i
les prescripcions de la normativa que hi és d’aplicació, en especial el Reial
decret 1027/2007 pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions tèrmiques en
els edificis, i que es troba inscrita davant la Direcció General d’Indústria amb el
número d’expedient  _________ .

Així mateix, s’han fet els assaigs, les proves i els mesuraments exigits per
la normativa aplicable, amb resultat satisfactori.

Lloc i data: ______________________________________________

Segell de l’empresa instal·ladora

ANNEX 7
Certificat d’instal·lació de baixa tensió 

Per a instal·lacions fotovoltaiques o mixtes.
(S’ha de presentar una vegada finalitzada la instal·lació)

Empresa instal·ladora:

Nom:__________________________________________________
Núm.:__________________________________________________

Instal·lador:

Nom:__________________________________________________
Núm:__________________________________________________

L’instal·lador o instal·ladora que subscriu certifica que les instal·lacions
del titular............................................., 
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situades a ...................................................
........................., objecte de la sol·licitud de subvenció, estan acabades,

s’ajusten a la documentació presentada i compleixen les condicions tècniques i
les prescripcions de la normativa que hi és d’aplicació, en especial el Reglament
electrotècnic per a baixa tensió (REBT) i les seves instruccions complementà-
ries, i que es troba inscrita davant la Direcció General d’Indústria amb el núme-
ro d’expedient  _________ .

Així mateix, s’han fet els assaigs, les proves i els mesuraments exigits per
la normativa aplicable, amb resultat satisfactori.

Lloc i data: ______________________________________________

Segell de l’empresa instal·ladora

— o —

INSTITUT RAMON LLULL
Num. 10413

Resolució del director de l’Institut Ramon Llull, per la qual s’a-
torga un ajut a la Universitat de Guadalajara (Mèxic) per con-
tribuir al manteniment de la docència d’estudis catalans que s’hi
imparteix durant el curs 2009-2010, s’adjudica la plaça de titu-
lar de la docència d’estudis catalans a aquesta universitat i s’a-
torga un ajut inicial a la persona seleccionada a la convocatòria
de selecció de professorat de català per a aquesta Universitat.

Ref. 02/L0110 U10 N-UNIVERSITAT DE GUADALAJARA

Vist el que disposa l’article 4.2 a) dels Estatuts de l’Institut Ramon Llull
en relació amb la competència de l’Institut de promoure l’ensenyament del cata-
là i de la cultura que s’hi expressa a les universitats i altres centres d’estudis
superiors, així com afavorir-ne els estudis i la investigació.

Vist el que disposa l’article 4.3 i) dels Estatuts de l’Institut Ramon Llull
segons el qual per a la realització de les seves activitats, l’Institut Ramon Llull,
per iniciativa pròpia o en col·laboració amb tercers, pot impulsar la creació de
places docents de llengua catalana i de la cultura que s’hi expressa, així com de
càtedres i de centres d’estudi i investigació universitaris i contribuir al seu sos-
teniment mitjançant l’atorgament d’ajuts.

Vista la resolució del director de l’Institut Ramon Llull de 9 de desembre
de 2009 per la qual s’obre la convocatòria per a la selecció de professorat d’es-
tudis catalans a la universitat de Guadalajara publicada al DOGC núm. 5561, de
5 de febrer de 2010 i al BOIB núm.22, de 9 de febrer de 2010,

Vist l’informe del director de l’Àrea de Llengua i Universitats de l’Institut
Ramon Llull de 19 d’abril de 2010 en el qual exposa que s’ha dut a terme el pro-
cés selectiu d’acord amb les bases de la convocatòria i proposa el nomenament
del/de la candidat/a seleccionat/da, 

Fent ús de les facultats que em són concedides per l’article 13.2 f) dels
Estatuts de l’Institut Ramon Llull,

RESOLC:

Article 1. Atorgar a la Universitat de Guadalajara (Mèxic) un ajut per
valor de 10.000 euros amb la finalitat de contribuir al finançament de la docèn-
cia d’estudis catalans en aquesta universitat per al curs acadèmic 2009-2010

Article 2. Adjudicar la plaça de titular de la docència d’estudis catalans de
la Universitat de Guadalajara (Mèxic) per al curs 2009-2010 a la persona que es
detalla a l’annex 1.

Article 3. Atorgar un ajut per valor de 1.350 €, d’acord amb la tarifa vigent
per als desplaçaments intercontinentals a la persona seleccionada a la convoca-
tòria de selecció de professorat de català per a la Universitat de Guadalajara
(Mèxic) que es detalla a l’annex 1

Article 4. Excloure de la convocatòria les persones que es detallen en
annex 2 d’aquesta resolució atès que no es complien algun dels requisits de la
convocatòria.

Article 5. Denegar les sol·licituds de les persones que es detallen en annex
3.

Article 6. L’import global que s’hi destina és de 11.350 €, 10.000 € en
concepte d’ajut a la Universitat i 1.350 € en concepte d’ajut inicial per despla-
çament intercontinental. L’import en concepte d’ajut a la Universitat es farà
efectiu en un sol pagament que es tramitarà un cop notificada la resolució a la
universitat beneficiària, sense que calgui la prestació de garanties, atès l’ànim
no lucratiu dels beneficiaris. La divisa patró de la transacció serà l’euro. Les
possibles fluctuacions en el canvi de l’euro respecte al pes mexicà no afectaran

l’import de l’ajut atorgat. 

Article 7. La Universitat de Guadalajara haurà de destinar l’ajut atorgat al
compliment de la finalitat per a la qual es concedeix. Així doncs, haurà de jus-
tificar de manera fefaent a l’Institut Ramon Llull que s’ha dut a terme la incor-
poració del professor d’estudis catalans a la plaça adjudicada durant el curs aca-
dèmic previst, facilitant el document que vincula el professor amb la universitat
abans del 15 d’agost 2010. L’incompliment d’aquestes condicions per part de la
universitat beneficiària, sense causa degudament justificada, podrà comportar la
no renovació dels acords subscrits o que es puguin haver subscrit entre l’Institut
Ramon Llull i la universitat.

Article 8. La Universitat de Guadalajara està obligada a facilitar tota la
informació que requereixin els òrgans de control de l’Institut Ramon Llull.
Igualment queda obligada a fer constar en qualsevol material imprès en relació
amb la docència d’estudis catalans la col·laboració i el suport de l’Institut
Ramon Llull.

Article 9. La Universitat de Guadalajara es compromet, per mitjà del
docent que assumeixi la docència d’estudis catalans, a facilitar a l’Institut
Ramon Llull la documentació següent:

a) Fitxa inicial de la docència impartida (assignatures, nombre d’alumnes
i hores de docència) abans del 15 d’agost de 2010, d’acord amb el model facili-
tat per l’Institut

b) Memòria de l’activitat duta a terme durant el període acadèmic de refe-
rència, un cop acabat el curs acadèmic, d’acord amb el model facilitat per
l’Institut, amb una valoració del responsable acadèmic de la docència d’estudis
catalans.

Article 10. D’acord amb el que preveu la resolució de 29 de desembre de
2009, per la qual es va obrir convocatòria de selecció de professorat d’estudis
catalans a la Universitat de Guadalajara (Mèxic), la persona seleccionada haurà
d’acceptar formalment la plaça adjudicada mitjançant la signatura del document
previst amb aquesta finalitat i haurà de trametre a l’Institut Ramon Llull còpia
del document que acrediti la seva vinculació amb la universitat. 

La manca de remissió de la documentació indicada podrà donar lloc a la
no continuïtat del professor/a.

Article 11. La persona seleccionada no podrà renunciar a la plaça adjudi-
cada amb anterioritat a la finalització del període acadèmic corresponent, llevat
que, a criteri de l’Institut Ramon Llull, hi hagi una causa de força major degu-
dament justificada.

Per al supòsit de renúncia degudament justificada previst a l’apartat ante-
rior, el/la candidat/a de reserva serà la persona que figura a l’annex 4 per tal que,
d’acord amb el que disposa la resolució de 29 de desembre de 2009, el /la direc-
tor/a de l’Institut Ramon Llull procedeixi a la nova adjudicació de la plaça
corresponent una vegada obtinguda la conformitat del substitut i realitzada una
entrevista si es considera necessari. 

Article 12. Notificar aquesta Resolució als interessats i indicar-los que
contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot inter-
posar recurs d’alçada davant el President del Consell de Direcció de l’Institut
Ramon Llull, en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la recepció de la
notificació d’acord amb el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú.

Barcelona, 25 d’abril de 2010

Director
Josep Bargalló Valls

Annex 1
Solé Castillo, Estel

Annex 2
Luque i Jiménez, Pere Rafael

Annex 3 
Clement i Rovira, Josep Antoni
De la Rosa i Lorente, Miquel

Iglesias i Gallart, Xavier
Lleixà i Jornet, Gemma

Rovira i Salvans, Montserrat 

Annex 4
Ortega Molinos, Neus

— o —
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ANNEX 4 
RELACIÓ DELS PRESSUPOSTS SOL·LICITATS 

Per a subministraments de béns d�equip, superiors a 12.000,00 �. 

DADES DEL BENEFICIARI: 
Nom:                                        
DNI/CIF/NIE        .. 

Empresa      Import    Pressupost triat 

1.          ...............               ..       ...............  ..

2. ..        ...............  .             .. 

3.         ...............                .. 

1.        ...............                 ..       ...............  ..

2. ..       ...............   .             .. 

3.        ............ ...                .. 

1.      ...........     ....              ..      ................   .. 

2. ..       ...............   .             .. 

3.         ...............                .. 

Si el pressupost elegit no és el més econòmic, s�ha d�acompanyar de memòria justificativa: 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA de l�elecció del pressupost:

Si no s�aporten tres pressuposts: 
MANIFESTACIÓ del beneficiari que no s�aporten ja que no existeixen al mercat més empreses 
subministradores o llevat que la despesa s�hagi fet anteriorment a la sol·licitud:   

________________________, ___ d _____________________ de 2010 

Data i signatura del beneficiari 
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ANNEX 3 
Descripció de dades tècniques 

Ubicació de la instal·lació 
Adreça:                ,
Localitat:         Illa           .

Tipus d�instal·lació (marcau-ne una per sol·licitud): 
(  ) Tèrmica 
(  ) Fotovoltaica aïllada/mixta: eolicofotovoltaica 
(  ) Biomassa tèrmica 
(  ) Híbrida: tèrmica + biomassa tèrmica (emplenau els apartats a i c)
(  ) Biogàs 
(  ) Maquinària de tractament de biomassa 
(  ) Geotèrmia 

a) Tèrmica 
Ús de la instal·lació (marcau-ne una o diverses): 

(  ) Aigua calenta sanitària (ACS). Consum mitjà d�ACS previst: ______ l/dia 
(Únicament edificis als quals no és d�aplicació el Codi tècnic de l�edificació HE-4) 
(  ) Calefacció. Superfície que s�ha de calefactar: ______ m2

(  ) Piscina coberta. Superfície de la piscina: _____ m2

(Únicament casos als quals no és d�aplicació el Codi tècnic de l�edificació HE-4) 
(  ) Refrigeració amb màquina d�absorció de potència de refredament de _______ kW 

Font energètica de suport: (  ) Elèctrica (  ) Gasoil, gas o altres 
Volum d�acumulació: _________ l 
Model de col·lector solar (marca): ____________________________________
Superfície de cada col·lector solar: ______m2. Nombre total de col·lectors: _______ 
Superfície total de captació: ________________ m2

b) Fotovoltaica aïllada/mixta (eolicofotovoltaica) 
Tipus/ubicació (marcau-ne una):
(  ) Integrada o damunt coberta        (  ) Amb seguidor solar                  (  ) Altres 

Ús de la instal·lació (marcau-ne una):
(  ) Electrificació domèstica                   (  ) Electrificació agrícola o ramadera 

Model de les plaques___________________________________________________
Potència unitària ________ Wp Nombre total de plaques: ________________ 
Potència total instal·lada: _____________________________________ Wp 
Nombre de convertidors: _______ Potència nominal del convertidor: ________ W 
Capacitat d�emmagatzematge de les bateries: ______________ Ah 
Eòlic:
Model d�aerogenerador__________________________________________________
Potència nominal ____________________________________________________ W 

ì

ì

ì
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c) Biomassa tèrmica (equips de potència tèrmica P  8 kW) 
Marca/model de l�equip_______________________(adjuntau el catàleg del fabricant) 
Potència tèrmica nominal d�equip ___________ kW - Fluid de distribució ___________ 

d) Biogàs 
Ús de la instal·lació (adjuntau una breu memòria tècnica descriptiva): 
(  ) Aprofitament per a cogeneració d�energia elèctrica i tèrmica: _________ kW 
(  ) Aprofitament exclusivament elèctric: ______________________________ kW 
(  ) Aprofitament exclusivament tèrmic: _______________________________ kW 

e) Maquinària de tractament de biomassa 
Tipus de maquinària: 
(  ) Estelladores empacadores autopropulsades: _______________________ CV 
(  ) Estelladores empacadores transportables no autopropulsades: _________ CV 
(  ) Estelladores empacadores semimòbils: ______________________________ CV 
(Heu d�adjuntar el catàleg del fabricant de la maquinària i una breu memòria descriptiva del programa, 
incloent-hi la destinació dels subproductes de biomassa) 

f) Geotèrmia 
Ús de la instal·lació (adjuntau el catàleg del fabricant dels equips): 

(  ) Climatització d'edifici. 
(  ) Producció d'aigua calenta sanitària. 
(  ) Generació tèrmica per a procés industrial. 

Potència d�origen geotèrmic (P): __________ kW. [P=Potència tèrmica nominal (calorífica si és 
fred/calor):_________kW � Potència elèctrica absorbida:_______kW] 
Tipus d�instal·lació:
(  ) Instal·lació en circuit obert.
(  ) Instal·lació en circuit tancat amb intercanvi enterrat horitzontal.  
(  ) Instal·lació en circuit tancat amb intercanvi vertical amb sondejos. 
(  ) Instal·lació de xarxes de districte geotèrmiques. 

________________, d _____________ de 2010 

Nom i llinatges del sol·licitant 
Signatura del sol·licitant 

Pressupost (adjuntau a part el pressupost detallat): 

Base imposable             ...�
IVA                   ...� 
Total pressupost            .� 

Signatura/segell 
El tècnic competent o l�empresa instal·ladora/subministradora


