
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT

INSTITUT CATALÀ D'ENERGIA

RESOLUCIÓ EMC/2246/2017, de 18 de setembre, per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2017 per
a la concessió de subvencions per a sistemes d'emmagatzematge d'energia elèctrica amb bateries
associats a instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum (ref. BDNS 362674).

Atesa la Resolució EMC/1865/2017, de 24 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions per a sistemes d'emmagatzematge d'energia elèctrica amb bateries associats a
instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum (DOGC núm. 7424, d'1.8.2017);

Atesa la Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 (DOGC núm.
7340, de 30.3.2017);

Atès el que disposen el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
3/2002, de 24 de desembre (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002); i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), i del Reglament que la desenvolupa,
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (BOE núm. 176, de 25.7.2006);

Per tot això exposat,

 

Resolc:

 

Article 1

Objecte

Fer pública la convocatòria per a l'any 2017 de les subvencions que preveu la base 1 de l'annex 1 de la
Resolució EMC/1865/2017, de 24 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions per a sistemes d'emmagatzematge d'energia elèctrica amb bateries associats a instal·lacions
fotovoltaiques d'autoconsum (DOGC núm. 7424, d'1.8.2017).

 

Article 2

Tramitació, resolució i atorgament

La tramitació, la resolució i l'atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com les
condicions, els criteris de valoració, els requisits de participació i la documentació a aportar es regeixen per les
bases que aprova la Resolució EMC/1865/2017, de 24 de juliol, abans esmentada.

 

Article 3

Aplicació pressupostària i import

3.1 Aplicació pressupostària.

a) L'import màxim destinat a la concessió de subvencions per a la realització de les actuacions que estableix la
base 1 de l'annex 1 de l'esmentada Resolució EMC/1865/2017, de 24 de juliol, és de 360.000,00 euros.

b) Aquesta convocatòria es finança a càrrec de les partides pressupostàries D/7800001/6310 i
D/7820001/6310 del pressupost de l'Institut Català d'Energia de l'any 2017.

3.2 Import.
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a) La distribució d'imports de les partides pressupostàries indicades al punt 3.1.b) es podrà modificar segons el
desenvolupament i les necessitats de cada programa.

b) Els imports es podran ampliar mitjançant una resolució del titular de la direcció de l'Institut Català
d'Energia. L'efectivitat d'aquesta quantitat addicional resta condicionada a la disponibilitat efectiva del crèdit en
el moment anterior a la resolució de la concessió de subvenció. En qualsevol cas, caldrà publicar al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la declaració dels crèdits efectivament disponibles prèviament a la
resolució de concessió.

 

Article 4

Presentació de la sol·licitud

4.1 El termini de presentació de la sol·licitud, juntament amb la documentació i els annexos corresponents,
comença l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC i finalitza el desè dia hàbil.

4.2 Els llocs de presentació són els que determina la base 6 de l'annex 1 de la Resolució EMC/1865/2017, de
24 de juliol, abans esmentada, on també es pot trobar el formulari de sol·licitud.

 

Article 5

Termini d'execució

El termini màxim d'execució serà des de l'1 de gener de 2017 i fins a 40 dies hàbils a comptar des de l'endemà
de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

 

Article 6

Òrgan competent, resolució dels ajuts i recursos

L'òrgan competent per a la tramitació i la resolució del procediment, el termini de resolució, el mitjà de
notificació, si s'exhaureix o no la via administrativa, el règim de recursos i els òrgans davant dels quals es
poden interposar els estableixen les bases 8 i 9 de la Resolució EMC/1865/2017, de 24 de juliol, esmentada.

 

Article 7

Modificació de la resolució

En el supòsit que les persones beneficiàries renunciïn a les subvencions atorgades, totalment o parcialment,
hauran de retornar la quantitat a la qual renuncien més els interessos de demora corresponents pels mitjans
que determini la resolució que, a aquest efecte, dictarà l'òrgan que va concedir la subvenció.

 

Article 8

Justificació

Pel que fa a la justificació de les subvencions, cal atenir-se a la base 14 de la Resolució EMC/1865/2017, de 24
de juliol, esmentada.

El termini màxim de presentació de la documentació justificativa és de set dies hàbils a comptar des de
l'endemà de la finalització del termini d'execució de les actuacions.

 

Contra aquesta Resolució de convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs de
reposició d'acord amb el que disposen l'article 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2.10.2015) en el termini d'un mes, a
comptar des de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Igualment, es pot
interposar recurs contenciós administratiu d'acord amb el que disposa l'article 10.1.a) de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (BOE núm. 167, de 14.7.1998), davant el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva
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publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 18 de setembre de 2017

 

Santiago Vila i Vicente

President del Consell d'Administració

 

(17.269.054)
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