
de la Comissió de Preus de les Illes Balears i se’n regula el funcionament (BOIB
núm. 59, de 16 de maig de 2002), modificat pel Decret 160/2003, de 29 d’agost
(BOIB núm. 125, de 6 de setembre de 2003).

6. L’ordre del conseller de Comerç, Indústria i Energia, de 17 de desem-
bre de 2003, de desconcentració de funcions en els directors generals (BOIB
núm. 177, de 25.12.2003).

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Autoritzar, d’acord amb l’informe i la proposta de la Comissió de Preus
de les Illes Balears de la sessió de 24 d’abril de 2008,  la modificació de tarifes
següent:

Quota de consum: (euros/m3)

Per cada habitatge, local o cada quatre places hostaleres:
Bloc 1: de 0 fins a 30 m3 per habitatge i trimestre 1,4748
Bloc 2: excés de 30 fins a 60 m3 per habitatge i trimestre 1,7021
Bloc 3: excés de 60 m3 per habitatge i trimestre 1,7898

Observacions: Cada apartament i cada xalet equival al terme ‘habitatge’. Per a
hotels, hostals i pensions, cada quatre places equivalen a un habitatge.

Quota de servei: (euros/abonat/mes)

Habitatges:
Comptadors fins a 15mm 6,56
Comptadors fins a 20 mm 18,86
Comptadors fins a 25 mm 21,42
Comptadors fins a 30 mm 17,38
Comptadors fins a 40 mm 34,77

Comerços:
Comptadors de fins a 15mm 11,83
Comptadors de fins a 20 mm 36,04
Comptadors de fins a 25 mm 42,25
Comptadors de fins a 30 mm 46,46
Comptadors de fins a 40 mm 59,68

Hotels:
Comptadors de fins a 15mm 11,83
Comptadors de fins a 20 mm 50,45
Comptadors de fins a 25 mm 72,07
Comptadors de fins a 30 mm 86,47
Comptadors de fins a 40 mm 100,88

2. Notificar aquesta Resolució a l’interessat.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que no exhaureix la via administrativa— es
pot interposar un recurs d’alçada davant el conseller de Comerç, Indústria i
Energia en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-ne rebut la
notificació, d’acord amb l’article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, i l’article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Palma, 30 d’abril de 2008

El director general de Comerç
Pere Trias Aulí

— o —

Num. 8352
Resolució de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 9
de maig de 2008 per la qual s’aprova la convocatòria pública per
presentar sol·licituds de subvencions per a projectes d’energia
fotovoltaica connectada a la xarxa, ubicats en edificis

L’Ordre del conseller de Comerç, Indústria i Energia de 20 de maig de
2005 (BOIB núm. 84, de 2 de juny de 2005) 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 BOIB núm. 143, de 27 de
setembre de 2005, la planificació de les actuacions encaminades a subministrar
la demanda energètica futura a cada una de les Illes, ja sigui amb fonts d’ener-
gia convencionals com renovables i, alhora, impulsar l’estalvi i la racionalitza-
ció de l’ús de l’energia en cada un dels sectors econòmics, per tal de minimit-
zar, en la mesura que això sigui possible, l’increment de la demanda d’energia.

Amb la convocatòria present, i sense perjudici que al llarg de l’any 2008
es publiquin altres convocatòries de subvencions, en funció del tipus d’energia
o dels possibles beneficiaris, amb aquesta Resolució es vol incidir en un sector
de les energies renovables que, per les seves característiques i pel seu potencial,
mereix una atenció diferenciada: l’energia fotovoltaica connectada a la xarxa.
En concret, per tal de promoure les instal·lacions que comporten un sobrecost
amb relació a les instal·lades en sòl rústic, se subvencionen projectes que s’ubi-
quin en edificis ja existents o de nova planta i, en tot cas, les instal·lacions no
han de venir obligades per l’aplicació del Codi tècnic de l’edificació (CTE),
aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març (BOE núm. 74, de 28 de març
de 2006).

Per altra banda, aquestes instal·lacions estan obligades a obtenir la ins-
cripció com a productors d’energia elèctrica en règim especial (REPE), regula-
des pel Reial decret 661/2007, de 25 de maig (BOE núm. 126, de 26 de maig de
2007), de les quals la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia és l’òrgan com-
petent per a l’autorització administrativa i la posada en servei.

Per tot el que s’ha exposat, vists els informes preceptius, de conformitat
amb el que estableixen l’article 4 de l’Ordre del conseller de Comerç, Indústria
i Energia de 20 de maig de 2005 i l’article 15 del text refós de la Llei de sub-
vencions, 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 la convocatòria pública d’ajudes
per a l’any 2008 per executar projectes d’energia fotovoltaica connectada a la
xarxa, ubicats en edificis ja existents o de nova construcció, i sempre que les ins-
tal·lacions, per l’ús de l’edifici, per la data de la construcció o per l’envergadu-
ra dels treballs de reforma o rehabilitació, no vénguin obligades pel Codi tècnic
de l’edificació (Reial decret 314/2006).

Segon
Beneficiaris

1. Les persones físiques o jurídiques de dret privat, les associacions o enti-
tats sense finalitat lucrativa, les agrupacions de persones físiques o jurídiques
privades, les comunitats de propietaris, les comunitats de béns o qualsevol altre
tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica que
duguin a terme en edificis ubicats en l’àmbit territorial de les Illes Balears ins-
tal·lacions d’energia fotovoltaica connectada a la xarxa, regulades pel Reial
decret 661/2007, de 25 de maig, pel qual es regula l’activitat de producció d’e-
nergia elèctrica en règim especial. 

2. Si el sol·licitant és una empresa, ha de tenir centralitzades les opera-
cions en un establiment ubicat a les Illes Balears o hi ha de disposar de delega-
ció permanent i, en tot cas, el centre productiu en el qual desenvolupa l’activi-
tat s’ha d’ubicar en aquesta comunitat autònoma.

Tercer
Import econòmic

L’import econòmic de la convocatòria present és de 400.000 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,
capítol 7, articles 77 i 78, en funció de la naturalesa dels beneficiaris i d’acord
amb el desglossament següent:

Any 2008: 100.000,00 euros
Any 2009: 300.000,00 euros

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

Article 77: 50 %
Article 78: 50 %

Si bé l’assignació és vinculant per l’import total.

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

Quart
Projectes i despeses subvencionables

1. Instal·lacions noves d’energia solar fotovoltaica connectada a la xarxa
la ubicació de les quals es prevegi en edificis ja existents o de nova construcció,
amb una potència mínima d’1 kWp. És subvencionable un projecte per edifici.

2. No són subvencionables les instal·lacions que siguin obligatòries per
l’aplicació del Codi tècnic de l’edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006,
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 on la instal·lació, per
raó de les característiques o envergadura dels treballs, sigui obligatòria per l’a-
plicació de l’article 2 del Reial Decret 314/2006.

3. Tampoc no són subvencionables les instal·lacions en edificacions tem-
porals ni en les d’escassa entitat constructiva (marquesines, cobertissos o simi-
lars, independents dels edificis).

Cinquè
Sol·licituds i documentació

1. Les sol·licituds, adreçades segons el model normalitzat de l’annex 1 a
la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, s’han de presentar 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 novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

2. Els sol·licitants, per a cada instal·lació, han de presentar la documenta-
ció següent:

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

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

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

c) En cas que no sigui perceptor de la Comunitat Autònoma, model TG-
002 de sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears degudament emplenat, o document bancari acre-
ditatiu de la titularitat del compte.

d) Ubicació, pressupost i dades tècniques de la instal·lació, d’acord amb
l’annex 2 d’aquesta Resolució, degudament emplenat.

e) Documentació acreditativa de la propietat de l’edifici i/o contracte de
lloguer o autorització per fer la instal·lació.

f) 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 beneficiari. Això no obstant, s’ha de nomenar un representant o apode-
rat únic amb poders suficients per complir les obligacions que com a beneficia-
ri 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 participació de
cada un dels participants. Si no s’indica expressament, es considera que aques-
ta és a parts iguals.

3. La presentació de la sol·licitud suposa l’acceptació, per part de la per-
sona interessada, de les prescripcions contingudes en aquesta convocatòria, com
també l’autorització a l’òrgan instructor del procediment perquè, si és proce-
dent, obtengui de forma directa les dades del Registre Mercantil i l’acreditació
de les obligacions tributàries i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.

En 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 cas d’empreses societàries, el certificat o nota simple del Registre Mercantil.

4. 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 és el cas, en
què es varen emetre, que no hagin transcorregut més de cinc anys des de l’aca-
bament del procediment corresponent i que no hagin sofert modificacions.

5. 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

El termini per presentar les sol·licituds és de 45 dies naturals, comptadors
des de l’endemà d’haver-se publicat aquesta convocatòria.

Setè
Competència i resolució

1. La Direcció General d’Energia és l’òrgan competent per tramitar els
expedients i ha de fer d’ofici totes les actuacions que consideri necessàries per
determinar, conèixer i comprovar les dades en virtut de les quals s’ha de pro-
nunciar la Comissió Avaluadora. Aquesta ha d’emetre un informe que ha de ser-
vir de base per elaborar la proposta de resolució, la qual pot modificar les anua-
litats proposades pel sol·licitant, en funció de les disponibilitats pressupostàries.
La directora general d’Energia ha d’elevar la proposta de resolució a la conse-
llera de Comerç, Indústria i Energia, la qual s’ha de notificar als interessats per-
què hi al·leguin el que considerin oportú en el termini de màxim de deu dies
hàbils. 

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

3. Així mateix, la resolució ha d’especificar els següents aspectes: benefi-
ciari; import de l’activitat que se subvenciona; quantia; partida pressupostària a
la qual s’aplica; termini per dur a terme l’activitat; justificació de les activitats
objecte d’ajuda, i terminis per presentar justificants.

4. Les resolucions de la consellera de Comerç, Indústria i Energia que
concedeixin o deneguin l’ajuda sol·licitada acaben la via administrativa i, en
contra 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 d’haver-se notificat.

5. Les inversions objecte de la sol·licitud s’han de fer i s’han de justificar
dins el període que va del 16 de novembre de 2007 al 15 de novembre de 2009,
i sempre dins els terminis fixats en la resolució d’atorgament.

Vuitè
Comissió Avaluadora

Està integrada per:

President: el secretari general de la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia.

Vocals:
- La directora general d’Energia.
- El cap de servei de Gestió Energètica i Energies Renovables.
- Dos tècnics de la Direcció General d’Energia, un dels quals ha de fer les

funcions de secretari o secretària.
- Un funcionari o funcionària del Servei Jurídic de la Conselleria de

Comerç, Indústria i Energia.
- Un funcionari o funcionària del Departament de Gestió de Recursos de

la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia.

Novè
Procediment de selecció i distribució

La concessió de subvencions s’ha de realitzar pel procediment de concurs,
mitjançant la comparació en un únic procediment de les sol·licituds presentades,
a fi d’establir una prelació entre aquestes, d’acord amb els criteris de valoració
que s’esmenten a continuació.

Desè
Criteris de preferència i valoració

1. S’estableix com a criteri de prioritat les instal·lacions amb potència
igual o inferior a 10 kWp, i per a aquests expedients el criteri bàsic de prefe-
rència és per data d’entrada en el Registre.

2. Per a les instal·lacions superiors a 10 kWp s’estableix com a criteri
bàsic de preferència la major potència energètica prevista per a la instal·lació
(kWp de plaques), i s’han d’assignar 0,001 punts per cada Wp previst. En tot
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cas, a igualtat de puntuació dels sol·licitants l’ordre d’entrada en determina la
preferència.

Onzè
Quantia de les ajudes i concurrència amb altres

1. Per a instal·lacions amb potència igual o inferior a 10 kWp es fixa un
import unitari d’1,25 €/Wp (un euro amb vint-i-cinc cèntims per Wp). 

2. Per a instal·lacions amb potència superior a 10 kWp es fixa un import
unitari d’1 €/Wp (un euro per Wp), sense que es pugui superar l’import de
20.000 € (vint mil euros) per a cada instal·lació.

3. En ambdós casos les ajudes es limiten a un màxim de tres instal·lacions
per beneficiari.

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 establertes en 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.    

Dotzè 
Pagament i justificació d’activitats

1. El pagament de la subvenció aprovada únicament es pot fer efectiu una
vegada que s’ha dictat la resolució corresponent, que s’ha justificat suficient-
ment la realització de l’activitat i que el servei gestor de les ajudes ha compro-
vat que es disposa de l’autorització per obtenir la inscripció com a productor
d’electricitat en règim especial (REPE), amb la presentació de:

- Sol·licitud de pagament acompanyada del compte justificatiu, en la
forma que  permeti constatar la realització de l’activitat subvencionada i el seu
cost, dins els terminis marcats en la resolució d’atorgament.

- Justificants de pagament que acompanyin les factures, que s’han d’acre-
ditar mitjançant document, extracte o certificat bancari que justifiqui el paga-
ment. Només en els pagaments inferiors a 500 euros és justificant suficient el
rebut de pagament firmat pel proveïdor. No s’admeten factures justificatives
inferiors a 30 euros (IVA inclòs).

- Per als projectes de quantia superior a 30.000,00 euros, en cas d’execu-
ció d’obres, o de 12.000,00 euros, en cas de subministrament de béns d’equip,
s’han de presentar, com a mínim, tres ofertes anteriors a l’execució del projec-
te, llevat que per les seves característiques especials no hi hagi en el mercat enti-
tats 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.

2. Els beneficiaris poden sol·licitar la modificació de l’anualitat d’acord
amb el que estableix la normativa vigent, i sempre que al·leguin raons que jus-
tifiquin aquesta modificació. La consellera de Comerç, Indústria i Energia ha de
resoldre i ha de fixar la nova distribució, sempre que les anualitats pressupostà-
ries ho permetin.

3. En el supòsit que no es justifiqui totalment la realització de l’activitat
subvencionada, però s’hagi acomplert parcialment i el nombre de Wp prevists
no sigui igual al nombre de Wp del REPE, s’ha de minorar proporcionalment
pel que fa al que no s’ha justificat.

Tretzè
Obligacions dels beneficiaris

1.D’acord amb el que estableix l’article 3 de l’Ordre del conseller de
Comerç, Indústria i Energia de 20 de maig de 2005 i l’article 11 del text refós
de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, els beneficiaris
d’aquest tipus d’ajudes queden obligats a: 

a) Justificar la correcta realització 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 inclusió dels documents electrònics, mentre puguin ser objecte d’ac-
tuacions de comprovació i control.

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

Catorzè 
Normativa d’aplicació

1. A més d’aquesta Resolució, la convocatòria es regeix pel que disposa
l’Ordre del conseller de Comerç, Indústria i Energia de 20 de maig de 2005 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 el que no estableix aquesta Resolució ni l’Ordre esmentada s’ha
d’aplicar  el Decret legislatiu 2/2005.

Quinzè 
Publicació 

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

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

Palma, 9 de maig de 2008

ANNEX 1
Model per sol·licitar l’ajuda

(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:………………………………………………….

EXPÒS:
1. Que em vull acollir a la convocatòria de subvencions per a l’any 2008 per a energia foto-
voltaica connectada a la xarxa i design aquest núm. (*) de fax a efectes de notificacions.

2. Que no s’han iniciat les actuacions que motiven la sol·licitud. (En cas contrari, adjuntau
la documentació justificativa de l’inici de la instal·lació.)       

3. Que autoritz el centre gestor perquè pugui sol·licitar l’expedició dels certificats de com-
pliment d’obligacions tributàries, fiscals i de la Seguretat Social amb l’Administració de
l’Estat i amb la Comunitat Autònoma, i un certificat o nota simple del Registre Mercantil
per a empreses. (En cas que no autoritzi el centre gestor, adjuntau la documentació esmen-
tada.) 

4. Que es preveu que les actuacions que s’han de desenvolupar tindran una durada de:
(Indicau la data prevista d’acabament)

2008__________________
2009__________________

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

6. Que adjunt la documentació següent:

(   ) DNI/NIF o targeta d’identificació fiscal del sol·licitant o del seu representant legal, si
és el cas.
(   ) Model TG002 o document bancari. (En cas que no sigueu preceptor de la CAIB.)
(   ) Ubicació, pressupost i dades tècniques (annex 2 o equivalent).
(   ) Documentació acreditativa de la propietat de l’edifici o autorització per fer-hi el pro-
jecte.
(   ) Altra documentació complementària: (Indicau-la.)
——
——
——
7. 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 caràc-
ter personal, em don per assabentat/ada que les dades personals recollides s’incorporaran i
es tractaran en un fitxer específic, als efectes 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:
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La subvenció o subvencions per dur a terme el programa o programes esmentat/s.

________________________, ___ d _____________________ de 2008 

[Signatura] 

ANNEX 2
Descripció i dades tècniques

Ubicació del sistema captador
(Teulada/terrassa/façana):………………. Seguidor (no/1 eix/2 eixos):………….
Adreça de l’edifici:………………………………………………………………..
Localitat:………………………………….Illa:……………………………….…..

Tipus d’edifici (marcau amb una X i indicau-ne els m2 o el nre. de places)
(  ) Habitatge unifamiliar (m2)                             (  ) Agropecuari (m2)
(  ) Habitatge multifamiliar (m2)                          (  ) Instal·lacions esportives (m2)
(  ) Hotels i turisme (nre. de places)                     (  ) Industrial i assimilable (m2)
(  ) Hospitalari/residencial (nre. de places)          (  ) Comercial (m2)
(  ) Administratiu (m2)                                         (  ) Altres (m2)

Dades tècniques
Generador fotovoltaic…………………………………………………
Fabricant: ……………………………………………………………..
Model: ………………………………………………………………...
Nre. de mòduls i potència nominal unitària (Wp): ……………………
Potència total de captació (Wp):………………………………………

Inversor: …………………………………………………………………………
Fabricant: ………………………………………………………………………..
Model: ……………………………………………………………………………
Nre. d’inversors i potència nominal unitària (kW): ……………………………..
Potència nominal total (kW): ……………………………………………………

Pressupost (euros)                                                 Preu unitari            Preu de partida
Equipament de plaques generadores                       ................              ........................
Convertidors de connexió a la xarxa                       ................              .......................
Cablatge i armaris                                                 ................              .......................
CT i CMM                                                            ................              .......................
Monitorització, sistemes de control i dades              ................              .......................
Estructura de suport                                               ................              .......................
Obra civil i auxiliar                                                ................              .......................
Altres                                                                    ................              .......................

Base imposable
IVA

Total pressupost

El tècnic/a competent o l’empresa instal·ladora
[Signatura/segell]

— o —

CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Num. 8409

Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 9 de maig de 2008
per la qual es modifica la Resolució de la presidenta del FOGAI-
BA de 21 de desembre de 2007, per la qual es convoquen, mit-
jançant el procediment anticipat de despesa, per a l’exercici
2008, les subvencions per a la modernització de les explotacions
agrícoles

Per Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de
les Illes Balears de 21 de desembre de 2007 (BOIB núm. 191, de 22 de desem-
bre de 2007), es va aprovar la convocatòria per a l’any 2008, mitjançant el pro-
cediment anticipat de despesa, de les subvencions destinades a la modernització
de les explotacions agrícoles, que va ser modificada per Resolució de 6 de març
de 2008 (BOIB núm. 35, d’11 de març de 2008). Aquesta Resolució condiciona
la seva eficàcia al text definitiu que s’aprovi del Pla de Desenvolupament Rural
de les Illes Balears 2007-2013.

Considerant les propostes de modificació realitzades per la Direcció
General d’Agricultura i Desenvolupament Rural de la Comissió Europea, en el
marc de les negociacions d’aprovació del Programa, s’estima necessari procedir
a la realització de les modificacions d’allò que conté el punt 1.1 d) de l’apartat
tercer, els punts 1 c) i 5 h) de l’apartat quart i suprimir-ne el punt 1.1 f) de l’a-
partat tercer, així com modificar el concepte d’agricultor a temps parcial.

Atès el que disposa la Llei 45/2007, de 13 de desembre, per al desenvolu-
pament sostenible del medi rural, la qual modifica la definició d’agricultor pro-
fessional contemplada a la Llei 19/1995, de 4 de juliol, a l’apartat 5 de l’article
2, és precís modificar el punt 1.1 a) de l’apartat tercer.

De la mateixa manera, per eficàcia i millora de la gestió i adaptació a les
noves normes en matèria de publicitat de fons comunitaris, s’estima procedent

modificar altres aspectes que figuren a la Resolució esmentada, a més de proce-
dir a la correcció d’alguns errors detectats en virtut del que preveu l’article
105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment administratiu comú, com la inserció dels
annexos III i IV que segons la resta de modificacions, comporten una redacció
diferent.

A més d’això, els canvis introduïts obliguen a modificar l’annex I de la
Resolució esmentada de 21 de desembre de 2007.

Per tot això, en virtut de les competències que tenc atribuïdes i a propos-
ta de la directora gerent del FOGAIBA, dict la següent

RESOLUCIÓ

Primer
Modificar els punts 1.1 a) i d), el tercer paràgraf del punt 1.1 h), el segon

paràgraf del punt 1.2 c) de l’apartat tercer; els punts 1 c) i 5 h) de l’aparat quart;
els punts 3.1 g) i 3.2 k) de l’apartat sisè; el punt 1 de l’apartat vuitè; el punt 6 de
l’apartat novè; les referències a ‘agricultor a temps parcial’ i els annexos I, III i
IV i de la Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de
les Illes Balears de 21 de desembre de 2007 (BOIB núm. 191, de 22 de desem-
bre de 2007), per la qual es convoquen, mitjançant el procediment anticipat de
despesa, per a l’exercici 2008, les subvencions per a la modernització de les
explotacions agrícoles, que queden redactats de la següent manera:

- El punt 1.1 a) de l’apartat tercer:
‘a) Tenir la consideració d’agricultor professional o agricultor:
- Es considerarà agricultor professional: la persona física titular d’una

explotació agrícola, ramadera o forestal, que requereixi un volum de treball
d’almenys una Unitat de Treball Anual i que obtengui almenys el 25% de la seva
renda d’activitats agràries.

- Es considerarà agricultor: la persona física que, sent titular d’una
explotació agrària, obtengui almenys de la seva explotació una renda procedent
de les activitats agràries i complementàries igual o superior al 25% de
l’Indicador Públic de Renda Efectes Múltiples (IPREM) i almenys el 50% d’a-
questes corresponguin a l’activitat agrària.’

- El punt 1.1 d) de l’apartat tercer:
‘d) Tenir complerts els devuit anys’

- El tercer paràgraf del punt 1.1 h) de l’apartat tercer:
‘- El pla esmentat haurà de reflectir la situació de l’explotació i n’hau-

rà de preveure un marge net, igual o superior al 20% de la renda de referència
per als agricultors professionals i agricultors. Després de la realització del pla
no disminuirà el marge net de l’explotació.’

- El segon paràgraf del punt 1.2 c) de l’apartat tercer:
‘- El pla esmentat haurà de reflectir la situació de l’explotació i n’hau-

rà de preveure una renda unitària procedent de l’explotació, igual o superior al
35% i inferior al 120% de la renda de referència per a les entitats jurídiques prio-
ritàries. Per a les entitats jurídiques no prioritàries el pla haurà de reflectir la
situació de l’explotació i n’haurà de preveure un marge net, igual o superior al
20% de la renda de referència. Després de la realització del pla no disminuirà la
renda unitària de treball de l’explotació en el cas d’entitats jurídiques priorità-
ries. En el cas d’entitats jurídiques no prioritàries no disminuirà el marge net de
l’explotació.’

- El punt 1 c) de l’apartat quart:
‘c) L’adaptació de les explotacions amb vistes a reduir els costs de pro-

ducció, estalviar energia o aigua o la incorporació de noves tecnologies, inclo-
ses les d’informatització i telemàtica.

Les accions relacionades amb el reg estaran limitades a inversions desti-
nades a la substitució de sistemes de regadiu per altres més eficients des del punt
de vista de l’ús de l’aigua. En tot cas les inversions auxiliades en instal·lacions
de reg hauran de contribuir a un estalvi, com a mínim, del 20% d’aigua respec-
te la situació de partida, sense suposar en cap cas un increment de la superfície
a regar o bé inversions destinades a una millora quantificable de l’eficiència
energètica a les explotacions agràries.

En relació a les inversions destinades a la introducció de millores destina-
des a la sostenibilitat de les activitats productives, incloses les inversions en
energies renovables, l’obtenció d’energia només és subvencionable si es fa ser-
vir dins l’explotació, amb la seguretat que contribueix a l’estalvi d’emissions de
CO2 i no té impacte negatiu en sòl, aigua o biodiversitat. No és auxiliable la
implantació de cultius energètics.’

- El punt 5 h) de l’apartat quart:
‘h) L’adquisició d’animals vius i plantes anuals i la seva plantació, com

també la compra de drets de producció agrícola.’

- El punt 3.1 g) de l’apartat sisè:
‘g) Pla empresarial.’
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