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( ) Model TG-002 de sol·licitud de transferència bancària o qualsevol
altre document bancari acreditatiu de la titularitat del compte (només si no és
perceptor de la CAIB).
( ) Memòria tècnica i pressupost.
( ) Altra documentació complementària (Indicau-la):
——
——
——
6. 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 els programes esmentats.
________________________, ___ d _____________________ de 2010
[Signatura]
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Num. 14435
Resolució de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 18
de juny de 2010 per la qual es convoquen ajudes destinades a la
realització d’estudis i actuacions energèticament més eficients en
la mobilitat urbana, 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 actuacions 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.
Amb data 10 d’abril de 2008 es va signar un Conveni específic de
col·laboració entre l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia
(IDAE), entitat pública empresarial dependent del Ministeri d’Indústria,
Turisme i Comerç, i el Govern de les Illes Balears per dur a terme mesures o
actuacions concretes de suport públic, encaminades a facilitar la consecució dels
objectius prevists en el Pla d’Acció 2008-2012 (PAE4+) de l’Estratègia
d’Estalvi i Eficiència Energètica a Espanya, aprovat pel Consell de Ministres de
20 de juliol de 2007.

ANNEX 3
RELACIÓ DELS PRESSUPOSTS SOL·LICITATS

Obligatori per a subministraments de béns d’equip o assistència tècnica, superiors a 12.000 € o 30.000 € per execució d’obres.
DADES BENEFICIARI:
Nom: …………………………………………………………
DNI/CIF/NIE …………………..
Empresa

24-06-2010
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Import

Pressupost triat

1. ……
2. ..…
3. ……

………………..
………………..
………………..

…………………..
…………………..
…………………..

1. ……………
2. ..…………
3. ……………

………………..
………………..
………………..

…………………..
…………………..
…………………..

1. ……………
2. ..…………
3. ……………

………………..
………………..
………………..

…………………..
…………………..
…………………..

Per tant, aquesta convocatòria, sense perjudici que al llarg de l’any 2010
es publiquin altres convocatòries de subvencions en funció del tipus d’energia o
dels possibles beneficiaris, pretén donar resposta i compliment al Conveni
esmentat, amb una rellevància especial a l’impuls per a la realització d’estudis i
actuacions en eficiència energètica en la mobilitat urbana.
Per altra banda, s’ha d’especificar que aquestes ajudes tenen caràcter de
mínims, 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 mínims, 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 mínims no ha de ser superior a 200.000 € durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. El període es determina prenent com a referència els exercicis fiscals utilitzats per una empresa a l’estat membre al qual
correspon.
Per tot això, 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 concessió de subvencions en matèria d’energia a 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

Si el pressupost elegit no és el més econòmic, se n’ha d’adjuntar la memòria justificativa:
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA de l’elecció del pressupost: …

RESOLUCIÓ
Primer
Objecte
L’objecte d’aquesta Resolució és aprovar la convocatòria pública d’ajudes
per a impulsar la realització d’estudis i plans encaminats a la millora de l’eficiència energètica en la mobilitat urbana i a l’ús dels mitjans de transport més
eficients en els desplaçaments dels particulars.

Si no s’aporten tres pressuposts:
MANIFESTACIÓ del beneficiari que no s’aporten ja que no existeixen al
mercat més empreses que ho subministrin, llevat que la despesa s’hagi fet anteriorment a la sol·licitud (adjuntau la factura de l’actuació): ..…
…………………………, ……. d ………………… de 2010
[Signatura]

—o—

Segon
Beneficiaris
En poden ser beneficiaris:
Els ajuntaments, els consells insulars, les empreses públiques i privades,
les agrupacions de persones jurídiques, públiques o privades, de la comunitat
autònoma de les Illes Balears que duguin a terme aquest tipus d’actuacions.
Tercer
Import econòmic de la convocatòria
1. L’import d’aquesta convocatòria és de 550.000,00 euros. Les subven-
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cions s’han de concedir amb càrrec als pressuposts de la Comunitat Autònoma
i, concretament, del centre de cost 21801, subprograma G/731C01, capítol 7,
articles 74, 76 i 77, FF21210, en funció de la naturalesa dels beneficiaris i d’acord amb el desglossament següent:

24-06-2010

2. Els sol·licitants, per a cada actuació, han de presentar la documentació
següent:
a) Sol·licitud de subvenció segons els annexos 1 i 2 d’aquesta convocatòria.

Any 2010:
Any 2011:

37.000 euros
513.000 euros

La distribució dels fons inicialment s’ha de fer d’acord amb els percentatges següents:
Article 74:
Article 76:
Article 77:

15 %
80 %
5%

Si bé l’assignació ha de ser vinculant per l’import total.
2. Sempre que la disponibilitat pressupostària ho permeti, es poden incrementar els imports d’aquesta convocatòria.

b) En cas que no siguin perceptors de la Comunitat Autònoma, document
bancari acreditatiu de la titularitat del compte o model TG-002 de sol·licitud de
transferència bancària per a pagaments de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears emplenat adequadament.
2.1. Els ajuntaments i consells insulars han d’aportar:
a) Acord de l’òrgan competent pel qual s’aprova la sol·licitud d’ajuda.
b) Certificat del secretari o secretària de la corporació que el projecte
compleix els requisits legals.
c) Declaració responsable que l’entitat pública està al corrent de les obligacions tributàries i davant la seguretat social.
2.2 La resta de beneficiaris han d’aportar:

Quart
Actuacions i despeses subvencionables
1. Únicament seran subvencionables les actuacions iniciades a partir de
l’1 de gener de 2010 i realitzades dins els terminis que fixi la resolució d’atorgament, que no podrà ser posterior a l’1 d’octubre de 2011.
2. L’impost sobre el valor afegit (IVA) no es considera subvencionable.
3. Es pot rebre una ajuda per a les actuacions següents:
Programa 1. Plans de mobilitat urbana sostenible (PMUS). Realització
d’estudis o plans integrals de mobilitat sostenible en una població afectada de
més de 10.000 persones, dirigits a promoure actuacions en la mobilitat urbana
que facin possible un canvi modal cap a la utilització dels mitjans de transport
menys consumidors d’energia.
Programa 2. Plans de transport. Realització d’estudis per desenvolupar un
pla de transport en una empresa o centre d’activitat (polígons industrials, centres educatius o sanitaris, centres comercials, etc.) que disposi de més de 50 treballadors, dirigits a canviar els modes majoritaris de desplaçament en vehicle
turisme, amb baixa ocupació, per altres de més sostenibles.
Programa 3. Promoció del transport urbà en bicicleta. Posada en funcionament d’un sistema de bicicletes d’ús públic a disposició dels usuaris en diverses bases.
Per acollir-se a aquesta mesura el sol·licitant ha de disposar d’un estudi o
pla director en el qual s’analitzi el foment de l’ús de la bicicleta en general i els
sistemes de préstec públic de bicicletes en particular.
El mínim de l’actuació és el següent:
- Disponibilitat de 50 bicicletes.
- El nombre d’ancoratges ha de ser com a mínim el nombre de bicicletes.
- Establiment de tres bases d’intercanvi de bicicletes.
- El servei ha d’estar en actiu per un període de tres anys.
Cada una de les bases ha de tenir incorporat un sistema de control d’usuaris, preferiblement mitjançant un dispositiu de lectura d’una targeta electrònica, per a la gestió informàtica del sistema.
No s’hi inclouen les inversions o despeses en infraestructures d’obra civil.
Programa 4. Projectes pilot per a punts públics de recàrrega de vehicles
elèctrics. Creació d’infraestructura de càrrega de vehicles elèctrics. S’inclouen
punts de càrrega coberts i punts de càrrega en via pública. La xarxa mínima de
punts com a conseqüència del projecte pilot ha de ser de 10 punts de recàrrega.

a) Còpia del DNI o de la targeta d’identificació fiscal del sol·licitant o del
seu representant legal, si s’escau.
b) Document bancari acreditatiu de la titularitat del compte o model TG002 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.
c) Per als projectes de quantia superior a 30.000 euros, en cas d’executar
obres, o de 12.000 euros, en cas de subministrar béns d’equip o assistència tècnica, s’han de presentar, com a mínim, tres ofertes 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, en aquest cas haurà de presentar la factura. 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. La relació de pressuposts està establerta en l’annex
3.
d) En cas d’agrupacions, còpia dels estatuts o de l’acta de constitució de
l’ agrupació, i relació d’empreses o entitats associades.
e) Quan es tracti d’agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sense personalitat, s’han de fer constar de manera explícita, tant
en la sol·licitud com en la resolució de concessió, els compromisos d’execució
assumits per cada membre de l’agrupació, com també l’import de la subvenció
que ha d’aplicar cada un d’aquests, que també tenen la consideració de beneficiaris. En tot cas, s’ha de nomenar un representant o apoderat únic de l’agrupació, amb poders suficients per complir les obligacions que, com a beneficiari,
corresponen a l’agrupació.
f) En el cas que el sol·licitant sigui una empresa privada, declaració d’altres ajudes subjectes a mínims d’acord amb l’annex 4 d’aquesta convocatòria.
2.3 Juntament amb la documentació anterior s’ha d’aportar la documentació tècnica i econòmica específica per a cada programa:
Per als programes 1 i 2:
- Breu memòria tècnica descriptiva de l’estudi que es pretén dur a terme,
que ha d’incloure necessàriament: l’abast, les característiques, les especificacions, la planificació, els mitjans i els procediments.
- Justificació del nombre d’habitants o persones als quals afecta.
-Oferta econòmica de l’empresa o entitat seleccionada per realitzar l’estudi o actuació.
Per al programa 3:
- Estudi o pla director en el qual s’analitzi el foment de l’ús de la bicicleta en general i els sistemes de préstec públic de bicicletes en particular.
- Justificació del nombre d’habitants o persones als quals afecta.
-Oferta econòmica de l’empresa o entitat seleccionada per realitzar l’estudi o actuació.
Per al programa 4:

Cinquè
Sol·licituds i documentació
1. Les sol·licituds, dirigides a la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia segons el model normalitzat de l’annex d’aquesta Resolució, 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.

- Memòria tècnica descriptiva de l’actuació que es pretén dur a terme, que
ha d’incloure necessàriament: la ubicació del punts de recarrega, les característiques, la planificació, l’oferta econòmica de l’empresa o entitat seleccionada
per realitzar l’actuació, i el sistema de venda o cessió de l’energia elèctrica.
- Justificació del nombre d’habitants o persones als quals afecta.
3. Quan la persona o entitat interessada aporti en la sol·licitud un número
de fax, s’entén que aquest es facilita a l’efecte de notificar els 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.
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ni de dos mesos, comptadors des de l’endemà que hagin estat notificades.
4. La presentació de la sol·licitud suposa l’acceptació, per part de la persona o entitat interessada, de les prescripcions que conté aquesta convocatòria,
com també l’autorització a l’òrgan instructor del procediment perquè, si és procedent, 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.
5. En el supòsit que, en ocasió de la tramitació d’altres expedients a la
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, ja s’hagin presentat alguns dels
documents esmentats, no és necessari aportar-los de nou, sempre que es facin
constar 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’acabament del procediment corresponent i que no hagin sofert modificacions.
6. 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.

Novè
Quantia de les ajudes i concurrència amb altres ajudes
1. Per a plans de mobilitat urbana sostenible (PMUS).
L’ajuda consisteix a subvencionar el 60 % del cost de l’estudi per a la realització i la redacció final dels estudis dels PMUS.
A l’efecte de calcular la subvenció, els pressuposts màxims per contractar
els PMUS es defineixen en funció del nombre d’habitants, i són:
- Entre 10.001 i 30.000 habitants: 65.000 euros
- Entre 30.001 i 50.000 habitants: 100.000 euros.
- Entre 50.001 i 100.000 habitants: 150.000 euros.
- Més de 100.000 habitants: 200.000 euros.
2. Per a plans de transport.
L’ajuda consisteix a subvencionar el 60 % del cost de l’estudi per a la realització i la redacció final dels plans de transport.
A l’efecte de calcular la subvenció, els pressuposts màxims per contractar
els plans de transport es defineixen en funció del nombre d’usuaris, i són:

Sisè
Termini de presentació de les sol·licituds

- Entre 50 i 100 usuaris: 15.000 euros.
- Entre 101 i 200 usuaris: 20.000 euros.
- Entre 201 i 1000 usuaris: 50.000 euros.
- Entre 1.001 i 5.000 usuaris: 75.000 euros
- Entre 5.001 i 10.000 usuaris: 90.000 euros
- Més de 10.000 usuaris: 100.000 euros.

El termini per a presentar les sol·licituds és de tres mesos des de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears o fins a l’exhauriment de la quantia econòmica assignada a aquesta convocatòria.
Si aquesta circumstància es produeix amb anterioritat a la durada màxima
que fixa el paràgraf anterior, s’ha de suspendre la concessió de les ajudes mitjançant la publicació corresponent en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de
la resolució de la consellera de Comerç, Indústria i Energia.
Setè
Procediment per a la concessió de les subvencions
1. Les sol·licituds de subvenció s’han de resoldre individualment a mesura 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 convocatòria i, si no és el cas, fins que es resolguin tots els expedients presentats dins el
termini.
2. En cas que l’expedient no tengui la documentació que requereix l’apartat cinquè d’aquesta Resolució, s’ha d’enviar un escrit que requereixi la presentació de la documentació que hi manca en el termini de deu dies. En aquest
cas, la data de presentació de l’esmena és la que estableix l’ordre per a resoldre
l’expedient.
Vuitè
Competència i resolució
1. La Direcció General d’Energia és l’òrgan competent per a tramitar les
sol·licituds d’ajudes d’aquesta convocatòria. Una vegada que els tècnics d’aquesta Direcció General hagin determinat que les sol·licituds són completes i
conformes al 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, i ha de motivar i fixar,
amb caràcter definitiu, la quantia individual de la subvenció concedida. Aquesta
resolució s’ha de notificar als interessats d’acord amb els articles 58 i 59 de la
Llei 30/1992. A més, la resolució s’ha de dictar i s’ha de notificar dins el període de sis mesos, comptadors des de la data d’acabament del termini per a presentar les sol·licituds.

3. Per a la promoció del transport urbà en bicicleta.
El càlcul de la subvenció, sempre que es compleixin els mínims indicats
en el punt quart d’aquesta Resolució, es farà aplicant la fórmula següent:
SUBVENCIÓ = 70.000 ( ( N + BE ) / 100 )0,6 +45.000 ((A-0,7
(N+BE))/10)0,8 + 500 BE
N = nombre de bicicletes convencionals
BE = nombre de bicicletes elèctriques
A = nombre d’ancoratges
El màxim d’ajuda per projecte és 400.000€ i, en tot cas, no pot superar el
70% del cost total de la inversió.
4. Per a projectes pilot per a punts públics de recàrrega de vehicles elèctrics.
L’ajuda consisteix a subvencionar el punt de càrrega i la infraestructura
necessària.
La ajuda és la següent:
Punt de càrrega cobert amb infraestructura: 1.000 euros
Punt de càrrega en via pública amb infraestructura: 2.000 euros.
El màxim d’ajuda per projecte és de 50.000 euros.
5. En cas que el beneficiari rebi altres subvencions o ajudes per a la mateixa activitat o tipus d’actuació, l’import de les subvencions que estableix 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’activitat
1. Segons el tipus de beneficiari.
A. Per a ajuntaments i consells insulars:

3. La resolució de concessió ha d’especificar els aspectes següents: beneficiari; descripció i import de l’activitat que se subvenciona; quantia; partida
pressupostària a la qual s’aplica; termini per a dur a terme l’activitat; forma de
pagament; justificació de les activitats objecte d’ajuda, i termini per a presentar
els justificants.
4. Les resolucions de la consellera de Comerç, Indústria i Energia que
concedeixin o deneguin l’ajuda sol·licitada finalitzen la via administrativa i, en
contra seva, s’hi pot interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini
d’un mes; o bé, un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termi-

El pagament de la subvenció únicament es pot efectuar una vegada dictada la resolució corresponent i justificada de manera suficient la realització de
l’activitat subvencionada, mitjançant la presentació d’una sol·licitud de pagament acompanyada d’un certificat detallat de les despeses i dels ingressos imputables a la subvenció, emès per l’òrgan interventor, en el qual ha de constar l’acord de reconeixement de l’obligació, 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, les entitats públi-
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ques disposen del termini de dos mesos per a acreditar el pagament efectiu al
seu creditor.
B. Per a la resta de beneficiaris:
El pagament de la subvenció aprovada únicament es pot fer efectiu una
vegada que s’ha dictat la resolució corresponent i que s’ha justificat suficientment la realització de l’activitat, amb la presentació de la documentació següent:
- 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 que fixi la resolució d’atorgament.
- Justificants de pagament adjunts a les factures, que s’han d’acreditar
amb l’extracte, la transferència, el certificat bancari o qualsevol altre mitjà
acceptat per la normativa vigent que justifiqui el pagament. Només en els pagaments inferiors a 500 euros és justificant suficient el rebut de pagament firmat
pel proveïdor. No s’admeten factures justificatives inferiors a 50 euros (IVA
inclòs).
- Quan es tracti d’empreses públiques consorcis o fundacions amb participació majoritària de l’administració pública s’ha d’acreditar que es compleix
la llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
C. Documents específics per a cada programa:
- Per als programes 1 i 2, dues copies de l’estudi efectuat, una en paper i
una en format digital.
- En cas que l’expedient de pagament no tengui la documentació necessària per a comprovar la justificació i l’aplicació de la subvenció, l’òrgan competent ha de sol·licitar al beneficiari que esmeni els defectes de la justificació dins
els deu dies següents comptadors des de l’endemà d’haver rebut el requeriment.
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nacional o internacional.
e) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons percebuts, amb la inclusió dels documents electrònics, mentre puguin ser objecte
d’actuacions de comprovació i control.
f) Reintegrar els fons percebuts en els supòsits que estableix l’article 44
del Decret legislatiu 2/2005.
Dotzè
Normativa d’aplicació
1. La convocatòria es regeix pel que disposen aquesta Resolució i l’Ordre
de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la
qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en
matèria d’energia a les Illes Balears.
2. A tot el que no estableixen aquesta Resolució ni l’Ordre esmentada s’ha
d’aplicar el Decret legislatiu 2/2005.
Tretzè
Tramitació i telemàtica
En el cas que durant la tramitació de les subvencions d’aquesta convocatòria la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia implanti qualsevol procediment o actuació de tramitació telemàtica, els beneficiaris podran tenir accés per
mitjans electrònics a la informació i al procediment administratiu.
Catorzè
Publicació
Aquesta Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Palma, 18 de juny de 2010

- El termini per a justificar la realització de les activitats subvencionades
s’ha de fixar a la resolució d’atorgament, i no pot ser posterior al 15 d’octubre
de 2011.
- 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 anualitat, la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia proposarà, d’ofici, els pagaments d’acord amb les anualitats establertes en la resolució de concessió, atès
que s’ha justificat el compliment de la finalitat per a la qual es va concedir.
- En el supòsit que no s’hagi justificat totalment la realització de l’activitat subvencionada, però s’hagi acomplert, encara que parcialment, la finalitat
per a la qual la subvenció es va concedir, aquesta s’ha de minorar proporcionalment pel que fa al que no s’ha justificat.
- Tota alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a concedir la subvenció i, en tot cas, l’obtenció concurrent de subvencions o ajudes
atorgades per altres administracions o ens públics o privats nacionals o internacionals, pot donar lloc a la modificació de la resolució de la concessió.
- 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 desviació de les
subvencions o l’aplicació diferent a les que estableix la norma, determinen la
revocació de la subvenció.
Onzè
Obligacions dels beneficiaris

La consellera de Comerç, Indústria i Energia
Francesca Vives i Amer
ANNEX 1
(Per a ajuntaments i consells insulars)
Sol·licitud d’ajudes destinades a la promoció de l’estalvi energètic associat a la
realització d’accions energèticament més eficients en la mobilitat urbana 2010
(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 2010 per a
la realització d’estudis i actuacions més eficients en la mobilitat urbana, i present aquest número de fax (*) a l’efecte de notificacions.

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 subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, els beneficiaris d’aquests tipus
d’ajudes queden obligats a:

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

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

3. Que adjunt la documentació següent: (senyalau quina adjuntau, en funció de
la sol·licitud)
( ) Còpia del DNI o targeta d’identificació fiscal del sol·licitant o del representant legal, si és el cas.
( ) En cas que no sigueu perceptor de la CAIB, model TG-002 o document
bancari.
( ) 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).

b) Informar la Direcció General d’Energia sobre qualsevol alteració de les
condicions que s’han tingut en compte per a concedir la subvenció.
c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que faci la Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia, i a les actuacions de control financer de la
Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de la
Sindicatura de Comptes.
d) Comunicar l’obtenció d’altres subvencions o ajudes per a la mateixa
finalitat procedents de qualsevol administració o entitat pública o privada,
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5. Que accept íntegrament les condicions de la convocatòria.

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.

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:

Per això,
La subvenció corresponent per a les actuacions següents:
DEMAN:
La subvenció corresponent per a les actuacions següents:
( ) Plans de mobilitat urbana sostenible
( ) Plans de transport
( ) Promoció del transport urbà en bicicleta
( ) Projectes pilot per a punts públics de recàrrega de vehicles elèctrics

( ) Plans de mobilitat urbana sostenible
( ) Plans de transport
( ) Promoció del transport urbà en bicicleta
( ) Projectes pilot per a punts públics de recàrrega de vehicles elèctrics

…………………….…, ………. d .…………… …de 200.…
(Signatura)

…………………, ………. d .…………………………de 200.…
DIRECCIÓ GENERAL D’ENERGIA. CONSELLERIA DE COMERÇ,
INDÚSTRIA I ENERGIA

(Signatura)

ANNEX 3

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

RELACIÓ DELS PRESSUPOSTS SOL·LICITATS

ANNEX 2
(Per a la resta de beneficiaris)
Sol·licitud d’ajudes destinades a la promoció de l’estalvi energètic associat a la
realització d’accions energèticament més eficients en la mobilitat urbana 2010
(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: ___________________________

Obligatori per a subministraments de béns d’equip o assistència tècnica, superiors a 12.000 € o 30.000 € per execució d’obres.
DADES BENEFICIARI:
Nom:
…………………………………………………………………………………
…………………………
DNI/CIF/NIE …………………..
Empresa

Import

Pressupost triat

1. …………………
2. …………………
3. …………………

…………..
…………..
…………..

………..
………..
………..

1. …………………
2. …………………
3. …………………

…………..
…………..
…………..

………..
………..
………..

1. …………………
2. …………………
3. …………………

…………..
…………..
…………..

………..
………..
………..

EXPÒS:
1. Que em vull acollir a la convocatòria de subvencions per a l’any 2010 per a
la realització d’estudis i actuacions més eficients en la mobilitat urbana, i present aquest número de fax (*) a l’efecte de notificacions.
2. Que autoritz el centre gestor perquè, si s’escau, sol·liciti l’expedició dels
certificats de complir les 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 cas que no autoritzeu el
centre gestor, adjuntau la documentació esmentada.)

Si el pressupost elegit no és el més econòmic, s’ha d’acompanyar de memòria
justificativa:
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA de l’elecció del pressupost: …

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.)

Si no s’aporten tres pressuposts:
MANIFESTACIÓ del beneficiari que no s’aporten ja que no hi ha al mercat
més empreses que ho subministrin o llevat que la despesa s’hagi fet anteriorment a la sol·licitud (adjuntau factura actuació): ..…

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.
( ) En el cas d’empreses privades, declaració responsable de subvencions percebudes, subjectes a mínims (annex 3).
( ) Una altra documentació complementària (indicau-la).
——

…………………………, ……. d ………………… de 2010
(Signatura)

ANNEX 4
Declaració responsable de subvencions percebudes subjectes a minimis
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(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 següents subvencions subjectes al règim de minimis per un import
total de ..................... €.
ORGANISME PÚBLIC
DATA DE LA RESOLUCIÓ
QUANTIA
/

/2008

/

/2009

/

/2010

24-06-2010

Per altra banda, s’ha d’especificar que aquestes ajudes tenen caràcter de
minimis i, segons els 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 ha de ser superior a 200.000 €. Durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. El període es determina prenent com a referència els exercicis fiscals utilitzats per una empresa a l’estat membre al qual
correspon.
Per tot això, 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 concessió de subvencions en matèria d’energia a 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 la convocatòria pública d’ajudes
per a impartir cursos de conducció eficient dirigits als ciutadans amb permís de
conducció en vigor o en fase d’obtenció.

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 minimis, 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 minimis 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.
Data, signatura / segell de l’empresa

—o—
Num. 14436
Resolució de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 18
de juny de 2010 per la qual es convoquen ajudes destinades a la
promoció de la conducció eficient de vehicles turisme i vehicles
industrials, 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 actuacions 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.
Amb data 10 d’abril de 2008, es va signar un Conveni específic de
col·laboració entre l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia
(IDAE), entitat pública empresarial dependent del Ministeri d’Indústria,
Turisme i Comerç, i el Govern de les Illes Balears per dur a terme mesures o
actuacions concretes de suport públic, encaminades a facilitar la consecució dels
objectius prevists en el Pla d’Acció 2008-2012 (PAE4+) de l’Estratègia
d’Estalvi i Eficiència Energètica a Espanya, aprovat pel Consell de Ministres de
20 de juliol de 2007.
Per tant, aquesta convocatòria, sense perjudici que al llarg de l’any 2010
es publiquin altres convocatòries de subvencions en funció del tipus d’energia o
dels possibles beneficiaris, pretén donar resposta i compliment al Conveni
esmentat, amb una rellevància especial a l’impuls de la conducció eficient de
vehicles turisme i vehicles industrials.

Segon
Beneficiaris
1. En poden ser beneficiaris:
- Les empreses privades que tenguin com a activitat principal ensenyar a
conduir.
- Les associacions o agrupacions empresarials del sector del transport o de
l’ensenyament de la conducció.
2. Les empreses o entitats han de tenir centralitzades les operacions en un
establiment ubicat a les Illes Balears o hi han de disposar de delegació permanent i, en tot cas, el centre de treball en el qual desenvolupin l’activitat ha d’ubicar-se en aquesta comunitat autònoma.
Tercer
Import econòmic de la convocatòria
1. L’import econòmic de la convocatòria present és de 100.000,00 euros.
Les subvencions s’han de concedir amb càrrec als pressuposts de la Comunitat
Autònoma i, concretament, del centre de cost 21801, subprograma G/731C01,
capítol 7, articles 77 i 78, FF21210, en funció de la naturalesa dels beneficiaris
i d’acord amb el desglossament següent:
Any 2010:
Any 2011

20.000,00 €
80.000,00 €

La distribució dels fons, inicialment, s’ha de fer d’acord amb els percentatges següents:
Article 77:
Article 78:

75%
25%

Si bé l’assignació és vinculant per l’import total.
2. Sempre que les disponibilitats pressupostàries ho permetin, es poden
incrementar els imports d’aquesta convocatòria.
Quart
Actuacions i despeses subvencionables
1. Es pot rebre una ajuda per a les actuacions següents:
Cursos de conducció eficient de vehicles lleugers:
a) Impartició de cursos de conducció a conductors de vehicles turisme i
vehicles industrials de menys de 3.500 kg de MMA, amb les condicions
següents:
- Un màxim de tres alumnes per curs.
- Una duració mínima de quatre hores.
b) Impartició de cursos de formació de formadors dirigits a professors
d’autoescoles i a professors acreditats de centres de formació en la conducció,

