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PUBLICACIÓ
L’Ajuntament del Papiol ha adoptat en data 10.05.2022 (EXP.E: 2022_236) l’Acord de la
Junta de Govern Local número 2909J22, pel qual s’aproven les BASES REGULADORES DE
SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE LES ENERGIES RENOVABLES (CODI: L17/2022/A), amb
el contingut següent:
EXP.E: 2022_236: CONDICIONS REGULADORES DE LES SUBVENCIONS PER AL
FOMENT DE LES ENERGIES RENOVABLES (CODI: L17/2022/A) I INICIACIÓ DEL
PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ PER L’ANY 2022.
(...) ES RESOL
Primer.- (...)
Segon.- Aprovar les condicions i requisits que regulen la convocatòria aprovada i
procediment de concessió, les quals s’insereixen a continuació:
I) BASES REGULADORAS DE LA SUBVENCIÓ. Constitueixen les Bases reguladores
generals i específiques d’aquesta convocatòria, en tot allò que sigui aplicable, el contingut
dels articles 47è a 57è de les Bases d’Execució del Pressupost 2022.
II) CONDICIONS GENERALS DE LA SUBVENCIÓ. De conformitat amb l’art. 55 de les
Bases Reguladores Específiques a la present convocatòria, seran d’aplicació les següents
condicions generals:
CG. 01. L’objecte d’aquesta regulació és definir el conjunt de condicions i procediments que cal
seguir per a la sol·licitud, concessió i/o justificació de les subvencions adreçades a fomentar la
instal·lació de plaques fotovoltaiques i/o tèrmiques que tinguin per finalitat bàsica l’autoconsum l’ i/o
ús de les energies renovables.
En concret seran subvencionables les actuacions de la naturalesa abans indicada, les quals hagin
estat objecte de llicencies i/o comunicacions atorgades per l’Ajuntament del Papiol durant l’exercici
2020 i 2021, concretament són beneficiaries les persones (físiques i/o jurídiques) titulars dels citats
actes de fiscalització urbanística.
CG. 02. Aquestes normes s’aplicaran exclusivament a les subvencions especificades al pressupost
pel pressupost de l’any 2022, sempre i quan no tinguin la condició d’ajuda al tercer mon o de caràcter
humanitari, i seran vigents fins a la seva finalització.
No s’aplicaran aquestes bases quan l’òrgan atorgant opti per formalitzar en tot o en part de la
quantitat preassignada, un acord subvencional singular amb la beneficiaria en el marc de l’article
28 de la Llei general de subvencions.
CG. 03. Les subvencions concedides resten subjectes a les normes, procediments i/o condicions
especificades a continuació:
a) Tindran caràcter eventual i voluntari, no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en
anys posteriors (tret que s’hagin concedit amb caràcter plurianual) i no es poden al·legar com a
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precedent.
Seran lliurement revocables i/o reduïbles per l’Ajuntament en qualsevol moment.
L'Ajuntament podrà revocar-les o reduir-les en qualsevol moment.
La seva concessió no generarà drets adquirits.
En tot moment, la Regidoria corresponent podrà comprovar que la inversió i/o despesa està en
relació amb les finalitats per a les quals ha estat concedida.
f) La gestió de s’efectuarà d’acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència,
objectivitat, igualtat, no-discriminació, eficàcia i eficiència.
g) El procediment de concessió es tramitarà d’acord amb el règim de subvencions nominatives.
h) Les subvencions seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres administracions o
ens públics o privats; no obstant això, els imports dels ajuts rebuts per la mateixa finalitat no
podrà superar el cost total de l’activitat o el projecte a desenvolupar.
b)
c)
d)
e)

CG. 04. Les subvencions aniran destinades al foment de la instal·lació d’energies renovables que
s’especifiquen a la CG.01.
Les ajudes s’articulen en dues fraccions, un primer tram (màxim de 15.000,00€) corresponent a les
persones físiques i un segon tram (màxim de 5.000,00€) destinat a les persones jurídiques. En cas
que no s’esgoti el primer tram, el romanent podrà acumular-se al segon tram.
La quantia de la subvenció serà d’un 25% del pressupost que hagi servit de base pel càlcul dels
tributs municipals derivat de la llicencia i/o comunicació prèvia; no obstant això, l’import resultant
tindrà un límit mínim no inferior de 100,00€ i un límit màxim no superior de 1.250,00€. En el supòsit
que no consti o no sigui possible determinar el pressupost, s’aplicarà el límit inferior de 100,00€.
CG. 05. Podran sol·licitar i/o ser beneficiaries d’aquestes subvencions les persones naturals i/o
jurídiques que tinguin la condició de titulars de les llicencies i/o comunicacions prèvies especificades
al paràgraf segon de la CG. 01.
En cas que el titular sigui el contractista o promotor de l’obra/instal·lació, les subvencions podran
ser sol·licitades pel destinatari final (propietari, usufructuari o arrendatari de l’immoble afectat).
No podran ser beneficiaries d’aquesta subvenció, les persones jurídiques (destinatàries finals de les
instal·lacions), les quals tinguin com a activitat i/o objecte social, la producció, transport i/o
subministrament d’energia elèctrica, igualment resten excloses les empreses i/o entitats de
prestació de serveis públics estatals, autonòmics, metropolitans o municipals, o be que aquestes
desenvolupin una activitat econòmica d’iniciativa pública.
CG. 06. Els sol·licitants i/o beneficiaris hauran de presentar la instància en document normalitzat
que pot obtenir-se a l’Ajuntament i al web municipal,
En la pròpia sol·licitud o en document adjunt s’indicaran les dades del compte bancari als efectes
de transferir l’import de la subvenció que eventualment es concedeixi.
Complementàriament i amb caràcter opcional, es podran acompanyar a la instància els documents
i/o justificants que els interessats considerin oportuns.
CG. 07. L’Ajuntament comunicarà aquesta convocatòria de subvencions als interessats i els
convidarà a participar en el procediment de concessió.
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CG. 08. Les instàncies citades a la CG.06 anterior, podran presentar-se en el Registre General de
l’Ajuntament en els següents termes:
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a) La data màxima de presentació de sol·licituds serà el 30 de juny de 2022.
b) No obstant el que s’indica a la lletra anterior, les ja presentades prèviament seran objecte

d’incorporació d’ofici.
En la mesura que l’Ajuntament ja disposa de la totalitat de les dades essencials dels eventuals
beneficiaris, la sol·licitat podrà formalitzar-se i/o confirmar-se de forma simplificada mitjançant
diligencia de la unitat administrativa responsable de la tramitació.
CG. 09. En cas que la documentació presentada sigui incompleta o incorrecta, el departament
corresponent en reclamarà la rectificació en un termini màxim de 10 dies hàbils, al terme dels quals
s’arxivarà l’expedient sense més tràmits posteriors.
CG. 10. Les subvencions es concediran en ferm o denegaran per la Junta de Govern Local (JGL) a
proposta de la Regidoria o Àrea Política responsable.
Els/ les beneficiaris/es, una vegada se’ls hagi comunicat l’acord, hauran d’acceptar sense reserves
la subvenció així com les condicions imposades en la concessió.
Sense perjudici de l’acceptació expressa, la fermesa de la resolució administrativa de concessió de
l’ajut tindrà tàcitament i de forma subsidiària efectes d’acceptació.
CG. 11. Seran requisits previs per a la concessió de les subvencions per aquest concepte:
a) Ser titular d’una llicencia i/o comunicació d’obres o instal·lacions atorgada per l’Ajuntament del
Papiol en l’exercici 2020 o 2021, o en el cas previst al paràgraf segon de la CG.05, tenir la
condició de propietari, arrendatari o usufructuari de l’immoble.
b) Haver realitzat efectivament l’obra i/o instal·lació dels panels o plaques fotovoltaiques, tèrmiques
i/o sistemes equivalents que la llicencia o comunicació prèvia contemplaven.
c) No tenir deutes vençudes i exigibles pendents de pagament amb l’Ajuntament del Papiol, en el
moment de la concessió.
S’entendrà que són deutes pendents de pagament quan aquestes es trobin en període de
cobrament executiu i no s’hagi sol·licitat i/o obtingut l’autorització de fraccionament i/o ajornament
del deute.
CG. 12. Les presents ajudes/subvencions són considerades a tots els efectes del tipus de justificació
prèvia (o postpagables).
CG. 13. La justificació d’aquesta es verificarà de conformitat amb l’article 30.7 de la Llei General de
Subvencions 38/2003 que diu: “Les subvencions que es concedeixin en atenció a la concurrència
d’una determinada situació en el perceptor no requeriran altra justificació que l’acreditació per
qualsevol mitjà admissible en dret de la situació esmentada prèviament a la concessió, sense
perjudici dels controls que es puguin establir per verificar la seva existència”.
El suport material i comptable de la justificació de la despesa d’aquests ajuts, el constituirà la
mateixa còpia electrònica de la resolució que en cada cas els atorgui, la qual tindrà a tots els efectes,
d’acord amb l’article 21.1g) de les vigents bases d’execució, el caràcter de document intern
justificatiu assimilat a factura (DIJAF).
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No obstant el que s’indica als paràgrafs anteriors, l’Ajuntament podrà verificar efectivament la
realització de les obres i/o instal·lacions i que aquestes hi són en funcionament operatiu.
CG. 14. L'Ajuntament del Papiol subvencionarà a les persones beneficiàries d’acord amb els criteris,
objectius i valors següents:
a) Les limitacions de la consignació o crèdit pressupostari
b) Les condicions generals i/o especials de la subvenció.
CG. 15. Les persones destinatàries i/o beneficiàries resten subjectes a les condicions generals
derivades d’aquesta resolució (CG), a les Bases generals i específiques de regulació de
subvencions i ajuts a tercers (Secció 5.1 de les Bases d’execució dels Pressupostos de 2022), a les
condicions especials que es fixin a l’acord de concessió (instrument regulador) i a la normativa que
tot seguit s’indica:
•

•

Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 7/1985 de 2 d’abril (LRBRL), Llei 40/2015, d'1 d'octubre,
de règim jurídic del sector públic (LRJSP), Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques(LPACAP),Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL),
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS), Reial Decret 887/2006, de 21 de
juliol Reglament de la LGS (RLGS), Decret 179/1995 Reglament d’obres activitats i serveis dels ens
locals (ROAS) i l’Ordenança de subvencions de l’Ajuntament del Papiol (OSAP).

CG. 16. L’abast temporal de la subvenció es fixa entre l’1 de gener de 2022 i el 31 de desembre de
2022.

III) CONDICIONS ESPECIALS DE LA SUBVENCIÓ. D’acord amb el precitat art. 55 seran
les que estableixi l’òrgan concedent.
Tercer.- (...)
Nota: El present edicte serà publicat en la Base de dades Nacional de Subvenciones
(BDNS) i a l’apartat corresponent de la Seu electrònica municipal.
Alfons Díaz Rodríguez
SECRETARI
El Papiol, data i signatura electrònica
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