
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ

INSTITUT CATALÀ D'ENERGIA

RESOLUCIÓ EMO/1986/2015, de 2 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions per a la millora de l'estalvi i l'eficiència energètica en el marc del Pla de l'energia
i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 (PECAC 2020), i s'obre la convocatòria per a l'any 2015.

En el futur immediat, l’energia serà un producte cada cop més costós. Només millorant de manera significativa
l’eficiència energètica i adoptant nous hàbits de consum més racionals podrà enfrontar-se millor aquest horitzó.
En aquest sentit, el suport a les inversions en eficiència energètica ha de ser una prioritat de l’Administració
pública. S’ha de promoure un ús més racional i eficient dels recursos energètics, així com un sistema energètic
amb una aportació de recursos renovables més important.

El consum ineficient d’energia provoca un malbaratament de recursos i una reducció de la competitivitat de les
empreses. També té repercussions negatives en diversos aspectes com ara la reducció progressiva de les
reserves de recursos no renovables, i un major impacte ambiental.

L’Institut Català d’Energia (ICAEN) adscrit al Departament d’Empresa i Ocupació té assignada l’execució de les
activitats de la política energètica de la Generalitat de Catalunya fixades en el Pla de l’energia i canvi climàtic
de Catalunya 2012-2020 (PECAC), col·labora a desenvolupar el Programa d'impuls de les indústries de la
Mobilitat Sostenible (Ris3CAT) impulsat per ACCIO, i endega i desenvolupa projectes de mobilitat sostenible en
el marc de la Plataforma públic – privat LIVE.

D’altra banda, el 12 de juny de 2015, es va presentar el document de bases del Pla d'Acció d'Eficiència
Energètica a la Indústria de Catalunya, que té com a finalitat reduir la intensitat energètica d'aquest sector -és
a dir, l'energia necessària per a produir una unitat de PIB- i, per tant, contribuir a incrementar la seva
competitivitat. El Pla d’Acció té per finalitat substituir les polítiques d’estalvi i eficiència energètica dutes a
terme fins ara per la Generalitat de Catalunya en el sector industrial, per una nova política i una nova
governança basades en el coneixement aprofundit de la realitat del sector industrial, treballant conjuntament
amb el propi sector i desenvolupant actuacions concretes que contribueixin a solucionar les problemàtiques
específiques de la indústria catalana en l’àmbit energètic en la seva globalitat (estalvi i eficiència energètica,
preus energètics, qualitat dels subministraments, problemàtiques d’infraestructures energètiques,...).

La present actuació de suport s’emmarca en aquests objectius mitjançant l’establiment d’incentius econòmics
en dos vectors diferents. D’una banda, el recolzament de la transposició de la Directiva 2012/27/UE, del
Parlament Europeu i del Consell de 25 d’octubre de 2012, relativa a l’eficiència energètica, per la qual
s’incentiva la implantació de la ISO-50.001 per ajudar, d’una banda a les organitzacions industrials (inclosos el
transport i la logística) i d’una altra el sector terciari, a establir els sistemes i processos necessaris per millorar
la seva eficiència energètica, i també la realització d’auditories energètiques en aquelles empreses
manufactureres PIMEs del sector alimentari i químic, fora de l’abast de l’obligació que marca l’article 8 de la
directiva esmentada.

L’objectiu de la norma internacional ISO-50.001 és ajudar a les organitzacions a establir els sistemes i
processos necessaris per millorar la seva eficiència energètica. Aquesta norma especifica els requisits d’un
sistema de gestió energètica que permetin a una organització desenvolupar i implementar una política i uns
objectius que tinguin en compte els requisits legals i la informació sobre els aspectes energètics.

Així mateix, també es pretén promoure la mobilitat elèctrica per la qual s’incentiva l’ampliació de la xarxa
d’estacions de recàrrega ràpida i la renovació del parc de motocicletes i ciclomotors amb la compra de vehicles
amb propulsió elèctrica.

Per tant, amb la finalitat de potenciar una disminució del consum energètic i millorar la diversificació de les
fonts emprades en mobilitat i en processos al sector industrials i terciari, s’articulen aquests ajuts que pretenen
compensar, en part, el sobrecost que suposa la compra d’una motocicleta o ciclomotor elèctric, la instal·lació
d’una estació de recàrrega elèctrica ràpida, i també la implantació d’un sistema de gestió energètica o la
contractació d’una auditoria energètica de detall.

A aquestes bases els són aplicables el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel
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Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i del Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006,de 21 de juliol.

Vistos els Reglaments (UE) núm. 1407/2013 i 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatius
a l'aplicació dels arts 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis;

Vista la Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015.

Per tot això,

Resolc:

Article 1

Objecte

Obrir la convocatòria i aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització
d’actuacions en el marc del Pla de l’energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 (PECAC 2020).

Són objecte de l’atorgament d’aquests ajuts els projectes i les actuacions que s’hagin realitzat o es realitzin
dins el territori català i que es puguin integrar en alguna de les línies d’actuació següents:

EdRR. Estacions públiques de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics.

AME. Adquisició de motocicletes i ciclomotors elèctrics.

ISO. Implantació de la norma ISO-50.001 relativa a Sistemes de Gestió Energètica.

AEPIME. Impuls a les auditories energètiques en les PIMES del sector alimentari i químic.

Article 2

Aplicació pressupostària i import

2.1 L'import màxim destinat a la concessió d’aquestes subvencions és de 890.000,00 euros del pressupost de
l’Institut Català d’Energia per a l’any 2015.

Les partides pressupostàries per aquesta convocatòria són les següents:

D/460.0001/6310 A corporacions locals

ISO. Implantació de la norma ISO-50.001 relativa a Sistemes de Gestió Energètica.

Import màxim: 3.500 euros.

D/461.0001/6310 A consorcis adscrits a corporacions locals.

ISO. Implantació de la norma ISO-50.001 relativa a Sistemes de Gestió Energètica.

Import màxim: 3.500 euros.

D/469.0001/6310 A altres ens dependents de corporacions locals

ISO. Implantació de la norma ISO-50.001 relativa a Sistemes de Gestió Energètica.

Import màxim: 3.500 euros.

D/470.0001/6310 A empreses privades
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ISO. Implantació de la norma ISO-50.001 relativa a Sistemes de Gestió Energètica.

Import màxim: 182.500 euros.

AEPIME. Impuls a les auditories energètiques en les PIMES del sector alimentari i químic. Import màxim:
290.000 euros.

 

D/481.0001/6310 A fundacions

ISO. Implantació de la norma ISO-50.001 relativa a Sistemes de Gestió Energètica.

Import màxim: 3.500 euros.

 

D/482.0001/6310 A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens corporatius

ISO. Implantació de la norma ISO-50.001 relativa a Sistemes de Gestió Energètica.

Import màxim: 3.500 euros.

 

D/740.0001/6310 A entitats de dret públic de la Generalitat sotmeses al règim jurídic privat

EdRR. Estacions públiques de recàrrega elèctrica ràpida per a vehicles.

Import màxim: 25.000 euros.

AME. Adquisició de motocicletes i ciclomotors elèctrics.

Import màxim: 10.000 euros.

 

D/760.0001/6310 A corporacions locals

EdRR. Estacions públiques de recàrrega elèctrica ràpida per a vehicles.

Import màxim: 55.000 euros.

AME. Adquisició de motocicletes i ciclomotors elèctrics.

Import màxim: 15.000 euros.

 

D/761.0001/6310 A consorcis adscrits a corporacions locals

EdRR. Estacions públiques de recàrrega elèctrica ràpida per a vehicles.

Import màxim: 25.000 euros.

AME. Adquisició de motocicletes i ciclomotors elèctrics.

Import màxim: 15.000 euros.

D/764.0001/6310 A altres ens dependents de corporacions locals

EdRR. Estacions públiques de recàrrega elèctrica ràpida per a vehicles.

Import màxim: 25.000 euros.

AME. Adquisició de motocicletes i ciclomotors elèctrics.

Import màxim: 15.000 euros.

D/770.0001/6310 A empreses privades
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EdRR. Estacions públiques de recàrrega elèctrica ràpida per a vehicles.

Import màxim: 70.000 euros.

AME. Adquisició de motocicletes i ciclomotors elèctrics.

Import màxim: 105.000 euros.

D/780.0001/6310 A famílies

AME. Adquisició de motocicletes i ciclomotors elèctrics.

Import màxim: 30.000 euros.

D/781.0001/6310 A fundacions

AME. Adquisició de motocicletes i ciclomotors elèctrics.

Import màxim: 5.000 euros.

D/782.0001/6310 A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens corporatius

AME. Adquisició de motocicletes i ciclomotors elèctrics.

Import màxim: 5.000 euros.

Els ajuts previstos en aquesta Resolució tenen la consideració d’ajuts de minimis d’acord amb els Reglaments
(UE) núm. 1407/2013 i 1408/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatius a l'aplicació dels
articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.

Els ajuts de minimis no es podran acumular amb un altre ajut estatal per a les mateixes despeses
subvencionables si aquesta acumulació dóna lloc a una intensitat superior a les establertes al Reglament
general d’exempció per categories o en una decisió de la Comissió.

2.2 La distribució inicial d'imports de les partides pressupostàries anteriorment esmentades es podrà modificar
segons el desenvolupament i les necessitats de cada línia d’actuació realitzant-se els tràmits corresponents per
redistribuir els crèdits entre les partides, distribuint els imports entre les diferents línies i beneficiaris de forma
que s’adeqüin a la necessitat de sol·licituds rebudes per a maximitzar el nombre d’atorgaments, i comprometre
els recursos pressupostaris al màxim.

2.3 Aquests imports es podran ampliar mitjançant una resolució de la Direcció de l’Institut Català d’Energia.

2.4 L’atorgament de les subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció,
abans que no es dicti la resolució definitiva d’atorgament, com a conseqüència de les restriccions que derivin
del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

2.5 L’atorgament de les subvencions resta condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost
de l’Institut Català d’Energia per a l’any 2015 en el moment d’adoptar la resolució definitiva de l’atorgament.

Article 3

Sol·licituds i termini de presentació

3.1 El termini de presentació de sol·licituds per a totes lies línies d’ajudes s’inicia l’1 d’octubre de 2015.

Per les línies atorgades mitjançant el règim de concurrència pública no competitiva (AME, ISO i AEPIME), el
termini finalitza el 20 de novembre de 2015 o bé quan s’exhaureixi el pressupost disponible.

Per la línia atorgada mitjançant el règim de concurrència competitiva (EdRR) el termini finalitza el 4 de
desembre de 2015 o bé quan s’exhaureixi el pressupost disponible.

3.2 Les sol·licituds s'han de presentar als llocs i pels mitjans especificats a la base 6.
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Article 4

Òrgan competent, resolució dels ajuts i recursos

L'òrgan competent per dictar la resolució, el termini per a la finalització del procediment, el mitjà de notificació
i el règim de recursos els estableix la base 9.

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Resolució entrarà en vigor l’1 d’octubre de 2015.

Barcelona, 2 de setembre de 2015

Felip Puig i Godés

President del Consell d’Administració

Institut Català d’Energia

Annex 1

Bases reguladores

Base 1

Objecte

1.1 L’objecte d’aquestes bases és regular les línies de subvenció, en règim de concurrència competitiva i en
règim de concurrència no competitiva, per a la realització d’actuacions en matèria d’estalvi i eficiència
energètica en el marc del Pla de l’energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020.

Són objecte de l’atorgament d’aquests ajuts els projectes i les actuacions que s’hagin realitzat o es realitzin
dins el territori català, i que es puguin integrar en alguna de les quatre línies d’actuació que a continuació es
relacionen:

La línia que es regula mitjançant concurrència pública és la següent:

EdRR. Estacions públiques de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics.

Les línies que es regulen mitjançant concurrència pública no competitiva són les següents:

AME. Adquisició de motocicletes i ciclomotors elèctrics.

ISO. Implantació de la norma ISO-50.001 relativa a Sistemes de Gestió Energètica.

AEPIME. Impuls a les auditories energètiques en les PIMES del sector alimentari i químic.

1.2 Les definicions dels objectes descrits a l’apartat primer són les següents:

EdRR: Estacions públiques de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics: Instal·lació i posada en funcionament
d’estacions amb punts de recàrrega ràpida d’energia elèctrica per a vehicles amb els requisits que s’estableixen
a l’annex 2 d’aquesta Resolució.
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Es considera “punt de recàrrega” d’acord amb aquestes bases, la plaça específica d’estacionament, que no sigui
d’ús privat, de vehicles elèctrics, destinada a la recàrrega de les seves bateries i dotada del corresponent
sistema de connexió del vehicle a la xarxa per a la realització i gestió de la seva recàrrega.

No es consideren susceptibles d’ajut les instal·lacions de recàrrega elèctrica destinades específicament a
elevadors i carretons elèctrics industrials, així com altres vehicles elèctrics.

AME: Adquisició de motocicletes i ciclomotors elèctrics.

Els vehicles subvencionables serien els inclosos a les categories de ciclomotor L1e, L2e, i les motocicletes L3e,
L4e i L5e, que compleixin les característiques descrites a l’annex 2 d’aquesta Resolució.

ISO: Implantació de la norma ISO-50.001 relativa a Sistemes de Gestió Energètica.

Implantació i primera certificació de la norma internacional ISO-50.001 a empreses de qualsevol sector,
inclosos el servei logístic i de transport amb els establiments on es realitzi l’actuació amb ubicació a Catalunya.

AEPIME: Impuls a les auditories energètiques en les PIMES del sector alimentari i textil.

Podran rebre subvenció només les empreses incloses en els sectors industrials manufacturers alimentari (Codi
Català d’Activitat Econòmica, divisió 10 i 11) i químic (Codi Català d’Activitat Econòmica, divisió 20 i 21) amb
un consum energètic superior o igual a 500 MWh/any (43 tep/any), i no podran rebre subvenció les empreses
obligades a dur a terme una auditoria energètica d’acord amb l’article 8 de la Directiva 2012/27/UE.

Seran objecte de subvenció les auditories que examinin i proposin millores en relació a la substitució de fonts
energètiques, als usos energètics i als productes o serveis generats, en establiments ubicats a Catalunya.

Les auditories objectes de subvenció podran ser parcials o globals, hauran de realitzar-se a un establiment
situat a Catalunya i hauran de contenir els continguts mínims especificats en la normativa UNE-EN 16247. Les
auditories energètiques s’hauran d’incorporar al registre d’auditories energètiques que estableix la Directiva
2012/27/UE.

Les propostes que apareguin recomanades a les auditories cal que es presentin avaluades tècnicament i
econòmica i tinguin viabilitat, així com que els càlculs siguin clars per tal que es puguin actualitzar en un nou
escenari de preus.

Base 2

Persones beneficiàries

2.1 Poden ser persones beneficiàries d’aquests ajuts:

Dintre de la línia d’ajut EdRR. Estacions públiques de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics:

Empreses privades.

Corporacions locals.

Altres institucions sense finalitat de lucre i altres ens corporatius.

Altres ens dependents de corporacions locals.

Consorcis adscrits a corporacions locals.

Entitats de dret públic de la Generalitat.

 

Dintre de la línia d’ajut AME. Adquisició de motocicletes i ciclomotors elèctrics:

Empreses privades.

Famílies (Persones físiques que no desenvolupin activitat econòmica).

Fundacions.

Corporacions locals.
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Altres institucions sense finalitat de lucre i altres ens corporatius.

Altres ens dependents de corporacions locals.

Consorcis adscrits a corporacions locals.

Entitats de dret públic de la Generalitat.

 

Dintre de la línia d’ajut ISO. Implantació de la norma ISO-50.001 relativa a Sistemes de Gestió Energètica:

Empreses privades

Fundacions.

Altres institucions sense finalitat de lucre i altres ens corporatius.

Corporacions locals.

Altres ens dependents de corporacions locals.

Consorcis adscrits a corporacions locals.

 

Dintre de la línia d’ajut AEPIME. Impuls a les auditories energètiques en les PIMES del sector alimentari i
químic:

Empreses privades.

En tots els casos els perceptors del pagament de la subvenció i les persones beneficiàries haurà de ser la
mateixa, i en aquest sentit, haurà de donar compliment a l’execució de l’activitat i a la seva justificació.

2.2 Convocatòries

En el supòsit que, un cop resolta la convocatòria, s’hagi esgotat l’import màxim destinat per aquest exercici a
les accions regulades en aquesta Resolució, i a mesura que es produeixin renúncies o revocacions de les
subvencions, es podran assignar, mitjançant resolució de la direcció de l’ICAEN nous atorgaments als projectes
que no van arribar a obtenir subvenció i que, atesos els requisits continguts en aquesta Resolució, mantenien
una posició immediatament posterior a la dels projectes subvencionats segons l’ordre de preferència establert,
sempre que aquests projectes es puguin realitzar en els terminis que s’estableixen.

2.3 Quant a les empreses privades, seran beneficiàries les que compleixin les definicions següents:

-Les petites i mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya:

Als efectes d’aquesta convocatòria i segons la Recomanació de la Comissió Europea 2003/361/CE, de 6 de
maig, es considera petita i mitjana empresa aquella que ocupa menys de 250 treballadors i té un volum de
negoci anual que no excedeix els 50 milions d’euros o un balanç general anual que no supera els 43 milions
d'euros. Per calcular aquests imports caldrà tenir en compte les diverses definicions que estableix la
Recomanació esmentada, en especial les referides a empresa autònoma, associada o vinculada.

-Les petites empreses amb establiment operatiu a Catalunya:

Als efectes d’aquesta convocatòria i segons la Recomanació de la Comissió Europea 2003/361/CE, de 6 de
maig, es considera petita empresa aquella que ocupa menys de 50 treballadors i té un volum de negoci anual o
un balanç general anual que no supera els 10 milions d'euros. Per calcular aquests imports caldrà tenir en
compte les diverses definicions que estableix la Recomanació esmentada, en especial les referides a empresa
autònoma, associada o vinculada.

-Les microempreses amb establiment operatiu a Catalunya:

Als efectes d’aquesta convocatòria i segons la Recomanació de la Comissió Europea 2003/361/CE, de 6 de
maig, es considera microempresa aquella que ocupa menys de 10 treballadors i té un volum de negoci anual o
un balanç general anual que no supera els 2 milions d'euros. Per calcular aquests imports caldrà tenir en
compte les diverses definicions que estableix la Recomanació esmentada, en especial les referides a empresa
autònoma, associada o vinculada.
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-Empreses amb establiment operatiu a Catalunya:

S'entendrà per empresa qualsevol persona que realitzi una activitat econòmica, amb independència de la seva
forma jurídica i de la seva forma de finançament; i, per activitat econòmica, tota activitat consistent a oferir
béns i serveis en un determinat mercat i que podria, en principi, ser desenvolupada per un operador privat
amb la finalitat d'obtenir beneficis.

-Qualsevol tipus d’empreses de capital majoritàriament privat, sota qualsevol tipus de forma jurídica. Inclou
autònoms i persones físiques que realitzin actuacions en l’exercici de la seva pràctica professional o una
activitat econòmica.

Base 3

Requisits per obtenir la condició de beneficiari/ària

3.1 Les persones sol·licitants han de complir els requisits següents:

a) Donar ocupació, almenys, a un 2% de treballadors/ores amb discapacitat sobre el nombre total de
treballadors/ores de l'entitat, o bé aplicar les mesures alternatives d'acord amb el que disposen l’article 42 del
Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general de drets de
les persones amb discapacitat i la seva inclusió social; el Reial Decret 364/2005, de 8 d’abril, i el Decret
322/2011, de 19 d’abril. Aquest requisit només és aplicable en el cas d’empreses amb una plantilla igual o
superior a cinquanta persones.

b) Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social.
Aquest compliment s’haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la
sol·licitud, prèviament a la resolució d’atorgament, i abans de rebre qualsevol pagament.

c) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari previstes a
l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).

d) Indicar, d’acord amb els agents socials, els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d’assetjament
sexual i d’assetjament per raó de sexe i d’intervenir-hi en llurs centres de treball, de conformitat amb la Llei
5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. Aquest requisit només és aplicable
en el cas d’empreses amb una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones.

e) Complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política
lingüística (DOGC núm. 2553, de 7.1.1998).

f) No haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració
laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el
treball, durant l’any anterior a la convocatòria, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i
sancions de l'ordre social, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, o, si han estat sancionades,
hagin aplicat les mesures correctores previstes i abonat les quantitats requerides per aquest concepte.

g) Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició establerts als articles 90.bis i 92.bis del
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002).

h) Acreditar que disposen d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció, d’acord amb la Llei 31/1995,
de prevenció de riscos laborals; amb el Reial decret 39/1997, d’1 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels
serveis de prevenció; així com d’acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12
de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.

i) Complir l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat,
adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones. En el cas de
les empreses de més de 250 treballadors/ores, s’haurà d’elaborar i aplicar amb caràcter obligatori un Pla
d’igualtat, d’acord amb el que estableix l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat
efectiva entre homes i dones (BOE núm. 71, de 23.3.2007).

j) Només en el cas d’aquells beneficiaris que siguin Fundacions, haver adaptat els estatuts segons la disposició
transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les
persones jurídiques, i a la Llei 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de l’anterior.

k) Només el cas d’aquells beneficiaris que siguin Fundacions, haver complert el deure de presentar els comptes
anuals davant del protectorat, d’acord amb l’article 336-3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat
per la Llei 4/2008, de 24 d’abril.

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6953 - 9.9.20158/27 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-15250029-2015



l) No haver superat la quantitat màxima d’ajuts de minimis que pot rebre una empresa en el període de 3
exercicis fiscals.

m) Només en el cas de persones físiques que siguin empresaris, caldrà estar donat d’alta en el cens de
l’impost sobre activitats econòmiques en aquells supòsits en què sigui obligatori.

n) Només en el cas d’entitats sense ànim de lucre, caldrà haver estat inscrites en el registre corresponent.

o) Acord de l’òrgan de govern de l’entitat pel qual s’acorda sol·licitar l’ajut. Aquest acord es podrà presentar en
el moment de la justificació, d’acord amb el que estableix la base 14.

p) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.

3.2 El compliment d’aquests requisits s’acreditarà d’acord amb el que estableix la base 6.

3.3 L’ICAEN podrà fer la comprovació directament de tota aquella documentació que ja estigui en poder de
l’Administració, i que és la següent:

a)NIF/NIE/CIF del sol·licitant.

b) Documentació que acredita la constitució de l’entitat o societat i la inscripció al seu corresponent registre en
els casos d’empreses privades, institucions sense ànim de lucre i altres ens corporatius i fundacions

c) Nomenament, de la delegació de facultats efectuada o dels poders del representant de la societat o entitat.

d) DNI del representant legal.

e) Adaptació dels estatuts segons la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre
tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Llei 5/2011, del 19 de juliol, de
modificació de l’anterior, respecte les fundacions i les associacions.

f) Els comptes anuals presentants per les fundacions davant del protectorat, d’acord amb l’article 336-3 del
llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d’abril.

Base 4. Quantia

4.1 Les sol·licituds d'ajut de la línia EdRR en règim de concurrència competitiva, seran ordenades per a cada
tipologia de beneficiari, de major a menor, segons la puntuació obtinguda i seguint els criteris de valoració
indicats en la base 8 d’aquest annex 1. El pressupost total corresponent a cada beneficiari serà concedit a les
sol·licituds de major puntuació, fins el seu esgotament.

Per la resta de línies (AME, ISO i AEPIME), l'ordre que preval en el repartiment de pressupost, és l'ordre de la
data i hora d’entrada del registre de les sol·licituds.

4.2 La intensitat i/o quantia màxima de subvenció per als diferents àmbits d’actuació seran les següents:

EdRR. Estacions públiques de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics: Ajut del 85% de les despeses
subvencionable de l’estació i de la instal·lació amb un màxim de 25.000euros per EdRR. En cas que l’EdRR
estigui situat en una ubicació on sigui obligatori accedir-hi a través d’un pagament previ, com per exemple un
peatge, l’ajut econòmic màxim serà del 70% de les despeses subvencionables per EdRR.

AME. Adquisició de motocicletes i ciclomotors elèctrics:

En el cas de famílies (1 vehicle per beneficiari): Un import màxim del 20% del cost d’adquisició IVA inclòs, amb
un màxim de 1.500 euros/motocicleta i 750 euros/ciclomotor.

En el cas de flotes (fins a 25 vehicles per beneficiari): Un import màxim del 30% del cost d’adquisició excloent
l’IVA, amb un màxim de 2.000 euros/motocicleta i 1.000 euros/ciclomotor.

ISO. Implantació de la norma ISO-50.001 relativa a Sistemes de Gestió Energètica:

La quantia màxima d’ajut serà del 40% del cost de la implantació i primera certificació. El valor màxim de l'ajut
a la implantació serà d’un màxim absolut de 3.000 euros.

AEPIME. Impuls a les auditories energètiques en les PIMES del sector alimentari i químic:

La quantia màxima d’ajut serà del 35% del cost de l’auditoria energètica. El valor màxim de l'ajut no superarà
en cap cas el màxim absolut de 3.000 euros per establiment ja sigui amb una auditoria global o bé amb
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diverses de parcials.

4.3. En el cas d’empreses, aquestes subvencions se sotmeten als Reglaments (UE) núm. 1407/2013 o
1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatius a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat de
Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L 352/1, de 24.12.2013).

Els criteris que es tindran en compte per determinar la quantia de les subvencions són les despeses
subvencionables, els altres ajuts rebuts, la intensitat i el llindar que determinin els Reglaments de minimis,
quan siguin aplicables, la puntuació obtinguda pels criteris de valoració i les disponibilitats pressupostàries.

En cap cas, l’import dels ajuts concedits no pot ser d’una quantia que, aïlladament o en concurrència amb
subvencions d’altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat que ha de desenvolupar la
persona beneficiària.

La quantia de la subvenció atorgada, juntament amb els ajuts de minimis percebuts per l’empresa o entitat en
els 3 darrers exercicis fiscals no podrà superar 200.000 euros.

En el cas de les empreses que es dediquin al transports de mercaderies per carretera la quantitat es reduirà a
100.000 euros durant 3 exercicis fiscals.

En el cas de les empreses actives en la producció primària de productes agrícoles que estiguin dintre de l’àmbit
d’aplicació del Reglament 1408/2013, la quantitat es reduirà a 15.000 euros durant 3 exercicis fiscals.

4.4 L’atorgament d’aquestes subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la
subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva de concessió, com a conseqüència de les restriccions
que derivin del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Base 5

Actuacions i despeses subvencionables

5.1 Són subvencionables aquelles despeses que s’imputin al desenvolupament de les accions per respondre de
manera inequívoca a la seva naturalesa, que s’hagin realitzat durant el període d’execució de l’actuació i hagin
estat efectivament pagades per la persona beneficiària abans de la presentació de la justificació econòmica.

Als efectes d’aquesta Resolució es consideraran despeses subvencionables per a cadascuna de les línies
detallades a la base 1, el que s’indica a continuació:

EdRR. Estacions públiques de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics:

   - Estació de recàrrega ràpida (EdRR), segons les característiques descrites a l’annex 2.

   - Obra civil per la instal·lació de l’EdRR i permisos d’accés a la xarxa elèctrica, per la seva connexió i direcció
d’obra, sempre i quan no siguin considerats impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o
compensació.

   - Senyalització de l’EdRR i els seus accessos, marquesina i punt de vídeo vigilància.

   - Sistema de gestió, control i seguretat. Instal·lació d’un sistema de comunicació per permetre obtenir
informació en temps real sobre l’estat de l’EdRR: disponible, en càrrega, fora de servei.

AME. Adquisició de motocicletes i ciclomotors elèctrics:

El cost d’adquisició de la motocicleta o ciclomotor elèctric sense extres, ni accessoris, ni complements (com
podrien ser el casc, bagul, visera, o altres extres, etc), ni impostos, i pel que fa a l’IVA només en cas de
beneficiaris que estiguin dintre de la categoria de Famílies.

ISO. Implantació de la norma ISO-50.001 relativa a Sistemes de Gestió Energètica:

El cost de la implantació del sistema de gestió realitzada per una empresa externa i el cost de la primera
certificació.

AEPIME. Impuls a les auditories energètiques en les PIMES del sector alimentari i químic:

El cost de l’auditoria realitzada per una empresa externa especialitzada.

5.2 Només és subvencionable l’IVA que grava el valor de les despeses en cas que el/la beneficiari/ària de la
subvenció tingui la consideració de consumidor/a final.
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Als efectes d’aquesta Resolució es consideraran despeses no subvencionables les següents:

   - Interessos deutors de comptes bancaris.

   - Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.

   - Despeses de procediments legals i judicials.

   - Impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació i els impostos personals sobre
la renda.

   - Despeses de transaccions financeres.

   - Comissions i pèrdues de canvi i d’altres despeses purament financeres, com ara comissions per
manteniment de comptes o transferències.

   - Despeses salarials i de seguretat social de la persona treballadora en cap cas.

5.3 El període d’execució de les actuacions subvencionables per les línies AME, ISO i AEPIME és des de l’1 de
gener de 2015 fins el 8 de març de 2016.

El període d’execució de les actuacions subvencionables per la línia EdRR és des de la data de Resolució
d’atorgament de l’ajut fins el 8 de maig de 2016.

 

Base 6

Sol·licituds i documentació

6.1 Per aquells beneficiaris que siguin Empreses privades, Fundacions, Altres institucions sense finalitat de
lucre i altres ens corporatius:

- La presentació haurà de ser telemàtica i amb certificat digital.

- Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones
interessades al Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

- Les persones interessades presentaran les sol·licituds per mitjans telemàtics, acompanyades de la
documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa
(http://canalempresa.gencat.cat).

La identificació de la persona sol·licitant es farà a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per la
Seu electrònica i que es poden consultar a: https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-
electronica-seu.html.

6.2 Per aquells beneficiaris que siguin Entitats de dret públic de la Generalitat, Corporacions locals i altres ens
dependents de corporacions locals, així com Consorcis adscrits a corporacions locals:

Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics a través de l’extranet de les administracions públiques
catalanes mitjançant la plataforma EACAT (http://www.eacat.cat).

Els formularis de sol·licitud i la informació per trametre les sol·licituds estan disponibles a la plataforma EACAT.

6.3 Per aquells beneficiaris que siguin Famílies (persones físiques que no desenvolupin activitat econòmica):

Les persones interessades presentaran les sol·licituds per mitjans telemàtics, acompanyades de la
documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través de Tràmits Gencat (http://tramits.gencat.cat)

Les persones físiques també podran presentar les sol·licituds per correu certificat o per qualsevol dels
procediments que preveu 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 a les oficines de l’ICAEN, al carrer Pamplona,
113, de Barcelona, i amb l’horari de Registre de l’ICAEN que es pot consultar a llur pàgina web
(icaen.gencat.cat).

6.4 La identificació de la persona sol·licitant es farà a través dels sistemes de signatura electrònica admesos
per la Seu electrònica i que es poden consultar a: https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-
electronica-seu.html

6.5 La sol·licitud inclourà la declaració responsable relativa al compliment dels requisits següents:
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a) Requisits als quals fa referència la base 3, si escau.

b) Existència o no d'altres subvencions o ajuts públics i/o privats, nacionals o internacionals, per al mateix
concepte. En cas afirmatiu caldrà indicar, en el formulari de sol·licitud, el programa al qual s'acull, la quantia
sol·licitada, el percentatge que suposen del cost total del projecte, si es troben en fase de sol·licitud o
concessió i amb càrrec a quina entitat pública o privada s'han sol·licitat.

c) Disposar de l’escriptura de constitució de la societat i de la inscripció dels seus estatuts al Registre mercantil
o al registre corresponent.

d) Que el signant disposi de facultats de representació de l’empresa, d'acord amb la escriptura notarial
corresponent inscrita al Registre mercantil o al registre corresponent, si escau.

e) Disposar dels llibres comptables, dels registres diligenciats i d’altres documents degudament auditats, en els
termes que exigeix la legislació mercantil i sectorial aplicable, si escau.

f) Existència o no dels ajuts de minimis que li hagin estat atorgats durant l’exercici fiscal en curs i en els dos
exercicis anteriors, indicant la data de concessió, l’import i l’ens atorgant. Quan l’empresa o entitat mantingui
amb d’altres empreses algun dels vincles descrits a l’article 2.2 dels Reglaments (UE) núm. 1407/2013 i
1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat
de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis, d’acord amb el concepte “única empresa” haurà de
declarar també els ajuts de minimis percebuts per les empreses vinculades, si escau.

g) En cas que la persona beneficiària sigui una entitat pública, i aquesta vulgui executar les actuacions
mitjançant ens instrumentals, haurà d’indicar l’entitat que actuarà com a mitjà propi de la persona beneficiària,
i que per tant tindrà recollit expressament en la norma que la crea o en els seus estatus, que té la condició de
mitjà propi i servei tècnic de la persona beneficiària d’acord amb el que estableix l’article 24.6 del Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.

h) D’acord amb l’article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, els beneficiaris de les subvencions d’un import superior a 10.000 euros, que siguin
considerats persones jurídiques hauran de comunicar a l’ICAEN la informació relativa a les retribucions de llurs
òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-les públiques.

6.6 La presentació de la declaració responsable faculta a l’ICAEN per verificar en qualsevol moment la veracitat
de les dades declarades. La inexactitud o falsedat de les declaracions responsables, a més de ser causa
d’inadmissió, és també causa de revocació, si es coneixen amb posterioritat a la concessió, sens perjudici de
les responsabilitats de qualsevol tipus en què hagi pogut incórrer.

6.7 La signatura de la sol·licitud comporta l’autorització a l’ICAEN per obtenir per interoperabilitat les dades
disponibles al Catàleg de dades i documents electrònics. En cas de no autoritzar-ho mitjançant el formulari de
sol·licitud, s’hauran de presentar els documents acreditatius corresponents.

6.8 Amb les sol·licituds s’ha d’adjuntar la documentació que es detalla per cada línia a l’annex 2.

6.9 En el cas de documents que ja es trobin en poder de qualsevol dels departaments de la Generalitat de
Catalunya, en aplicació del que preveu l'article 35.f) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la seva aportació es pot substituir per una
declaració de la persona sol·licitant segons la qual no hi ha hagut modificacions en la data de presentació de la
sol·licitud, fent constar el lloc, la data i l’òrgan davant el qual es va presentar la documentació. Aquesta
declaració s’inclou al formulari de sol·licitud.

6.10 Si la sol·licitud no reuneix els requisits que estableix aquesta base, es requerirà la persona sol·licitant
perquè en un termini de deu dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb indicació
que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, amb resolució prèvia, d’acord amb el que
disposa l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.

6.11 Les persones sol·licitants que hagin negociat amb l’Agència Estatal de l'Administració Tributària, l’Agència
Tributària de Catalunya o la Tresoreria General de la Seguretat Social una pròrroga, un ajornament, una
moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes, cal que aportin la documentació que acrediti
aquesta prerrogativa especial.

6.12 L’incompliment dels requisits no esmenables o l’incompliment del termini de presentació de sol·licituds
que estableixen aquestes bases reguladores comporta la inadmissió de la sol·licitud.

6.13 Un mateix sol·licitant podrà concórrer en diferents línies:
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En els casos en què un sol·licitant vulgui sol·licitar més d’una actuació o projecte, haurà de presentar una
sol·licitud per cada actuació en el cas de les línies d’ajut ISO i AEPIME.

En canvi serà suficient amb una sola sol·licitud indicant el nombre de vehicles o d’estacions de recàrrega en el
cas de les línies d’ajut AME i EdRR.

Base 7

Procediment de concessió

7.1 El procediment de concessió dels ajuts de la línia EdRR regulats als apartats esmentats d’aquestes bases
serà el de règim de concurrència competitiva i es tindran en compte els criteris de valoració que s’estableixen a
la base 8 d’aquesta Resolució.

El procediment de concessió dels ajuts de les línies AME, ISO i AEPIME regulats als apartats esmentats
d’aquestes bases serà mitjançant concurrència pública no competitiva, basant-se en l’ordre cronològic de
presentació de la sol·licitud i comprovant que es compleixen els requisits.

7.2 La tramitació del procediment per a la concessió de les subvencions correspon a l’Institut Català d’Energia i
l’òrgan gestor és el mateix.

7.3 Els projectes seran valorats per un tècnic responsable de la línia d’actuació.

7.4 Es crearà una comissió tècnica d’avaluació, que estarà integrada pel cap de la Divisió de Gestió Energètica
de l’ICAEN, que actuarà com a president, un tècnic responsable de la línia d’actuació i un altre tècnic de la
Divisió de Gestió Energètica.

7.5. El tècnic responsable de la línia haurà de presentar a la comissió tècnica un informe en què avaluï els
projectes. En qualsevol cas, l’aprovació final dels projectes resta condicionada a les disponibilitats
pressupostàries.

7.6 L’òrgan competent per tramitar el procediment, per iniciativa pròpia, en qualsevol moment del procediment
anterior a la proposta de resolució, pot demanar al/a la sol·licitant de la subvenció, amb un requeriment
motivat, la informació o documentació complementària que sigui necessària, per tal que la presenti en el
termini de deu dies comptats des de la recepció de la notificació corresponent.

7.7 Només en el cas en que la subvenció es regula mitjançant el règim de concurrència pública competitiva, un
cop avaluades les sol·licituds, es formularà la proposta de resolució provisional de concessió de les
subvencions, d’acord, si escau, amb l’informe de l’òrgan encarregat de valorar les sol·licituds, la comissió
tècnica d’avaluació. Aquesta proposta de resolució provisional es notificarà a les persones interessades
mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya
(https://tauler.seu.cat/), sens perjudici que pugui utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics, així com el
paper en el cas de Famílies. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

7.8 La proposta de resolució provisional ha de contenir la llista de sol·licituds que es proposa estimar i la llista
de sol·licituds que es proposa desestimar amb indicació dels motius de la desestimació. També ha de contenir
les sol·licituds que formen part de la llista de reserva, si n’hi ha, degudament prioritzada en funció de la
puntuació obtinguda i sempre que hagin assolit la puntuació mínima exigida. En el supòsit que alguna de les
persones proposades per ser beneficiàries de la subvenció no l’accepti o desisteixi de la sol·licitud, es pot
atorgar la subvenció a la persona o persones sol·licitants de la llista de reserva per ordre de puntuació, sempre
que s’hagi alliberat crèdit suficient per atendre les sol·licituds següents amb igual puntuació o data de registre
en el cas de concurrència pública no competitiva.

7.9 En aquelles línies en què la subvenció es regula mitjançant concurrència pública no competitiva, l’òrgan
concedent dictarà una resolució definitiva individual sense resolució provisional prèvia. Aquesta resolució es
notificarà a la persona interessada de manera individual. Es podran utilitzar mitjans electrònics quan les
persones interessades així ho hagin sol·licitat o consentit expressament, d’acord amb l’article 43 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. La
notificació electrònica es realitzarà a través de les plataformes o serveis corporatius de notificació electrònica
de la Generalitat d’acord amb l’article 57 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya.

7.10 L’ICAEN pot demanar en qualsevol moment a les persones sol·licitants que aportin la documentació
complementària que consideri necessària per acreditar les dades que figuren a la sol·licitud. L’ICAEN requerirà
la persona sol·licitant perquè en un termini de deu dies hàbils aporti la documentació requerida, amb indicació
que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, amb resolució prèvia, d’acord amb el que
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disposa l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú

7.11 La Comissió tècnica d’avaluació formularà la proposta definitiva de resolució de les subvencions a la vista,
en tot cas, de la proposta de resolució provisional, de la documentació addicional presentada per les persones
beneficiàries proposades, de les acceptacions i de les comprovacions realitzades, si escau, i l’elevarà a l’òrgan
resolutori.

7.12 Prèviament a la concessió de les subvencions, l’òrgan concedent ha de resoldre sobre la inadmissió o el
desistiment de les sol·licituds, que es notificarà d’acord amb allò previst en aquesta base.

Base 8

Criteris de valoració

8.1 Criteris de valoració per a la línia en règim de concurrència competitiva d’estacions de recàrrega elèctrica
ràpida (EdRR).

Per obtenir la puntuació en cada un dels criteris és necessari que s’inclogui informació al respecte en la
memòria tècnica que s’adjunta a la sol·licitud d’ajut.

S’aplicaran els següents criteris de valoració (màxim 100 punts urbanes i 80 punts interurbanes):

   - Les estacions EdRR dins de les ciutats de Girona, Lleida i Tarragona, tindran 20 punts.

   - Les estacions EdRR situades en ciutats dins l’àmbit d’influència del corredor mediterrani, tindran 20 punts:
ciutats a una distància inferior o igual a 15 km de la carretera AP7.

   - Les EdRR situades dins les zones definides com a prioritàries interurbanes tindran 20 punts: estacions
situades a alguna de les següents carreteres: AP7, C32, E90 i E15.

   - Les EdRR que a la mateixa ubicació, i que prèviament a la publicació d’aquesta Resolució hi hagi instal·lats
altres punts de recàrrega ràpida (potència disponible >40 kW) o semirràpida (potència disponible > 7kW): 4
punts per les ràpides ja instal·lades i 2 punts per les semirràpides ja instal·lades, sempre i quan els punts
esmentats es puguin utilitzar simultàneament. El màxim de puntuació serà de 10 punts.

   - Les EdRR que operin amb alguna limitació de potència respecte la prevista (<40 kW): - 5 punts per EdRR.

   - Les EdRR que formin part d’un projecte integral pel territori català i per això el mateix sol·licitant demana
subvenció per a més d’una EdRR: 2 EdRR = 5 punts; 3 EdRR = 10 punts; 4 EdRR = 15 punts (màxim).

   - Els projectes d’EdRR que proposin una ubicació que actualment tingui, o inclogui dins del projecte, un punt
de recàrrega de GLP: 5 punts.

   - Els projectes d’EdRR que proposin una ubicació que actualment tingui, o inclogui dins del projecte, un punt
de recàrrega de GNC: 15 punts.

   - En cas que l’EdRR disposi d’una instal·lació de generació d’energia elèctrica amb energies renovables o
d’alta eficiència per autoconsum connectada a la xarxa interior en mode autoconsum amb una potència
superior a 5 kW : 15 punts.

8.2 Es deixarà constància en l’expedient dels aspectes concrets que s’han valorat en aplicació de cada criteri i
de la relació entre la puntuació obtinguda i l’import de subvenció.

Base 9

Resolució i notificació

9.1 L'òrgan competent per dictar la resolució és el/la director/directora de l’Institut Català d’Energia.

9.2 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la serà de sis mesos, a comptar des de

la data de la publicació al DOGC d’aquesta Resolució.

9.3 La resolució ha de ser degudament motivada i ha d'incloure, com a mínim, la identificació de la persona
sol·licitant a la qual es concedeix la subvenció, l’import i , si escau, el percentatge subvencionat del cost de
l'activitat i el seu caràcter de minimis fent referència al Reglament (CE) 1407/2013, de la Comissió, de 18 de

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6953 - 9.9.201514/27 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-15250029-2015



desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la UE als ajuts de minimis.

9.4 Per les línies atorgades mitjançant el règim de concurrència pública no competitiva (AME, ISO i AEPIME) i
per a tots els beneficiaris excepte per a Famílies, aquesta resolució es notificarà a la persona interessada a
través de mitjans electrònics. Per als beneficiaris que estiguin dintre de al categoria de Famílies, es podran
utilitzar mitjans electrònics i el paper.

Per la línia atorgada mitjançant el règim de concurrència competitiva (EdRR) aquesta resolució es notificarà a
la persona interessada mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya (https://tauler.seu.cat/), sens perjudici que pugui utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics i
en paper en el cas de Famílies. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

9.5 En el cas que l’òrgan competent no dicti i notifiqui la resolució en el termini de sis mesos, s’entendrà que la
sol·licitud s’ha desestimat d’acord amb l’article 54.2.e) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.

9.6 Contra la resolució de concessió o de denegació dels ajuts, que no exhaureix la via administrativa, es pot
presentar recurs d’alçada davant Conseller d’Empresa i Ocupació en el termini d’un mes, a comptar de
l’endemà de la notificació de la resolució, segons el que estableixen l’article 114 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú, i l’article 76
de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.

Base 10

Publicitat de la resolució

10.1 D'acord amb l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i amb l'article
94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, si l’import de les subvencions atorgades,
individualment considerades, és igual o superior a 3.000,00 euros, es donarà publicitat per mitjà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Tauler electrònic de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat/), amb indicació de la convocatòria, el programa i el crèdit
pressupostari al qual s'ha imputat, les persones beneficiàries, la quantitat concedida i la finalitat o les finalitats
de la subvenció. Si la quantia de les subvencions concedides és inferior a 3.000,00 euros no escaurà la
publicació al DOGC.

10.2 Sens perjudici del que estableix l’apartat anterior, es donarà publicitat dels atorgaments de les
subvencions mitjançant la pàgina web de l’ICAEN.

Base 11

Subcontractació

11.1 S’entén que un beneficiari subcontracta quan concerta amb tercers l’execució total o parcial de l’activitat
que constitueix l’objecte de la subvenció. Queda fora d’aquest concepte la contractació de les despeses en què
hagi d’incórrer el beneficiari per a la realització per si mateix de l’activitat subvencionada.

11.2 D’acord amb això, i a efectes d’aquesta Resolució, són susceptibles de subcontractació les línies següents:

EdRR. Estacions públiques de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics.

ISO. Implantació de la norma ISO-50.001 relativa a Sistemes de Gestió Energètica.

AEPIME. Impuls a les auditories energètiques en les PIMES del sector alimentari i químic.

11.3 Les subcontractacions es podran fer fins el 100% del cost total elegible.

11.4 La subcontractació s’ha d’ajustar als articles 29 i 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i a l’article 68 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que en desenvolupa el Reglament, i
caldrà tenir en compte el següent:

   - La subcontractació en cap cas suposarà un cost addicional en l'import de la subvenció.

   - Les persones beneficiàries són responsables que en l’execució de l’activitat subvencionada concertada amb
tercers es respectin els límits establerts pel que fa a la naturalesa i la quantia de despeses subvencionables, i
els contractistes estan subjectes al deure de col·laboració per permetre la verificació adequada del compliment
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dels límits esmentats. A aquests efectes, el contracte o conveni haurà de recollir l’obligació de facilitar a la
persona beneficiària la informació requerida per l’òrgan convocant.

   - En cap cas es podrà concertar per part de la persona beneficiària l’execució total o parcial de les accions
subvencionades amb les persones que estableix l’article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. A aquest
efecte tenen la consideració de persones vinculades a les persones beneficiàries les que estableix l’article 68
del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

   - La subcontractació s'haurà de formalitzar per escrit mitjançant contracte, conveni o acte de validesa jurídica
similar.

   - El contingut mínim que ha d’incloure el contracte és el següent:

a) Identificació de les parts (càrrec, nom, NIF, domicili social, tipus d’empresa,...).

b) Objecte del conveni/contracte.

c) Activitat concreta que se subcontracta: partides contractades, cost o pressupost previst, percentatge sobre
el total de la subvenció.

d) Contraprestació (quantia, forma de realitzar el pagament i justificació del servei prestat).

e) Declaracions i compromisos:

- L’entitat o l’empresa subcontractada es compromet a facilitar al beneficiari/ària de la subvenció les dades
(indicadors) que s’esmenten a efectes de la justificació.

- La persona beneficiària declara si té o no té parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable
anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau amb el contractista o amb qualsevol altre
membre dels seus socis/sòcies o partícips.

- La persona beneficiària declara que no concerta l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb
cap dels supòsits que estableix l’article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

f) Vigència de la relació contractual.

g) Condicionament de l’efectivitat del contracte a l’atorgament de la subvenció.

h) Causes d’extinció de la relació contractual.

i) Òrgans i procediments als quals se sotmetran les qüestions litigioses que es puguin derivar del conveni.

j) Signatura de les parts.

11.5 D’acord amb el que estableix l’article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, quan l’import de la despesa subvencionada superi la quantitat de 18.000 euros en el cas de
subministraments i serveis o 50.000 euros en el cas d’obres, la persona beneficiària haurà de sol·licitar com a
mínim tres ofertes de diferents proveïdors prèviament a la contracció, excepte que per les especials
característiques no existeixi al mercat prou número de proveïdors, o que la despesa s’hagués realitzat abans de
la sol·licitud de la subvenció. En el cas que no hagi estat l’oferta més econòmica, s’adjuntarà un document
explicatiu o una memòria en la qual es justifiqui l’elecció.

Base 12

Pagament

12.1 El pagament de la subvenció es farà efectiu en un únic lliurament un cop justificada l'execució de
l'actuació subvencionada d’acord amb el que estableix la base 14, i realitzades les actuacions de comprovació
necessàries.

12.2 Prèviament al reconeixement de l’obligació de cadascun dels pagaments, l’òrgan instructor comprovarà
d’ofici si la persona beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. La
signatura de la sol·licitud de subvenció implica l’autorització per fer-ne la comprovació.

En el cas que la persona beneficiària no tingui la residència fiscal en territori espanyol, ha de presentar un
certificat emès per les autoritats competents del país de residència.
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Base 13

Revisió i variacions en la destinació de la subvenció

13.1 Hi ha la possibilitat de revisar les subvencions ja concedides i modificar-ne la resolució de d’atorgament
en el cas d’alteració de les condicions o de l’obtenció concurrent d’altres ajuts.

13.2 D’acord amb l’article 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, qualsevol
alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció i, en tot cas,
l’obtenció concurrent d’altres subvencions fora dels casos permesos a les normes reguladores, podrà donar lloc
a la modificació de la resolució de concessió en els termes establerts a la normativa reguladora de la
subvenció.

13.3 El beneficiari té l’obligació de proposar a l’òrgan concedent qualsevol canvi que, dins de la mateixa
finalitat, es pugui produir en la destinació de la subvenció que, si s’escau, ha de ser expressament autoritzat
per l’òrgan concedent d’acord amb l’article 95.e) del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

Base 14

Justificació

14.1 Les persones beneficiàries de les subvencions resten obligades a realitzar-ne la justificació davant de
l'ICAEN en els terminis següents:

En el cas de les línies ISO, AEPIME i AME, el 8 de març de 2016.

En el cas de la línia EdRR, el 8 de maig de 2016.

14.2 Les persones beneficiàries de les subvencions han de justificar l’aplicació dels fons d’acord amb els
articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; amb l’article 98.1 del Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya, i d’acord amb l’Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions.

14.3 Un cop finalitzades les actuacions, el/la beneficiari/ària ha de presentar un compte justificatiu on acrediti
la realització de les actuacions subvencionades, així com les despeses generades per les accions esmentades i
l’aplicació dels fons percebuts.

El compte justificatiu inclourà la documentació següent:

14.3.1. Memòria tècnica justificativa de l’actuació, amb el contingut que es relaciona en l’annex 2 i 3 d’aquesta
Resolució corresponent a cada línia d’ajut.

a) Certificat de l’entitat conforme les actuacions subvencionades s’han portat a terme, els materials s’han
instal·lat en les condicions establertes i s’ha complert la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció.

b) Certificació de l’entitat subvencionada que acrediti, si s’escau, el compliment del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, pel que fa
als procediments seguits per a l’adjudicació de les actuacions subvencionades.

14.3.2 Documentació addicional per a corporacions locals, altres ens dependents de corporacions locals,
consorcis adscrits a corporacions locals i entitats de dret públic de la Generalitat sotmeses al règim jurídic
privat:

Acord de l’òrgan de govern de l’entitat pel qual s’acorda sol·licitar l’ajut, en aquells casos en que no s’hagi
presentat en el moment de sol·licitar l’ajut.

14.4. Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades amb:

a) Una relació classificada de totes les despeses subvencionables relacionades amb el desenvolupament de
l’acció, d’acord amb l’estructura de costos establerta per a cada programa, amb identificació del creditor, i el
document, l’import, la data d’emissió, la data de pagament i la forma de pagament.

b) En relació amb les despeses directes, quan aquestes s’imputin d’acord amb un percentatge, document que
expliqui com es justifica el criteri del percentatge imputat.

c) En relació amb les despeses indirectes, document amb indicació dels càlculs realitzats per obtenir el
percentatge per a la imputació d’aquestes despeses, considerant que aquests càlculs s’han de poder
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comprovar. D’altra banda, en cas que es reparteixi una despesa indirecta en la justificació de diferents línies i
actuacions/accions, s’ha d’indicar el criteri de repartiment entre aquestes.

d) Una llista detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada, amb
indicació de l’import i la procedència.

e) Una declaració de la persona beneficiària segons la qual els pagaments corresponen a actuacions realitzades
correctament i justificades mitjançant factures pagades o altres documents comptables de valor probatori
equivalent.

f) Una declaració de la persona beneficiària d’acord amb la qual no tenen cap vinculació amb les empreses que
han subcontractat, entenent vinculació en els termes que estableix el Reglament que desenvolupa la Llei
38/2003, general de subvencions, segons model normalitzat, llevat de disposar d’autorització expressa de
l’òrgan concedent.

g) Documentació relativa a, com a mínim, tres ofertes sol·licitades a diferents proveïdors quan l’import de la
contractació d’una despesa subvencionada superi la quantitat de 18.000,00 euros. D’acord amb l’article 31.3 de
Llei 38/2003, quan l’import de la contractació d’una despesa subvencionada superi la quantitat de 18.000 euros
en el cas de subministraments i serveis o 50.000 euros en el cas d’obres, la persona beneficiària ha de
sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació, llevat que per
les característiques especials no hi hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que el subministrin o
prestin, o llevat que la despesa s’hagi realitzat anteriorment a la sol·licitud de la subvenció. En cas que l’elecció
no hagi estat l’oferta més econòmica, s’adjuntarà un document explicatiu o memòria justificant expressament
l’elecció.

h) Detall dels càlculs efectuats per a la determinació de la despesa imputable; contracte de lloguer; acreditació
del pagament.

i) Declaració sobre l’import d’IVA efectivament suportat, en cas que la persona beneficiària estigui subjecta a
règim de prorrata general o especial.

j) Originals, degudament estampillats, o còpies compulsades d’aquests originals, de tots els documents
justificatius de les despeses, i també originals o còpies compulsades d’aquests originals, dels comprovants de
pagament (els comprovants de pagament no s’estampillen). En cas que es presenti la documentació original, i
l’entitat no tingui competència per compulsar, a més d’aquesta documentació, s’haurà de presentar una
fotocòpia de cada original, per fer-ne la compulsa corresponent.

k) Per inversions pagades mitjançant contracte de lísing o altre tipus de pagament aplaçat, còpia del contracte
i aval per l’import de la subvenció a presentar a la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya.
S’admetran contractes de lísing per un període màxim de cinc anys. No s’admeten contractes de rènting.

Les despeses s’han de justificar mitjançant factures, i altres documents de valor probatori equivalent, amb
validesa jurídica en el tràfic mercantil o amb eficàcia administrativa. Les despeses s’han de pagar abans de la
data de justificació.

14.5 Les factures, ja siguin completes o simplificades, han de complir els requisits que estableix el Reglament
pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre. La
descripció de l’operació ha d’aportar informació suficient sobre el concepte i el període objecte de facturació per
tal que es pugui verificar la relació de la despesa amb l’actuació objecte de l’ajut. Si el concepte de la factura
no és prou explicatiu, cal adjuntar els albarans de lliurament corresponents o altra documentació justificativa.
En tot cas s’ha de poder verificar el preu unitari de l’operació.

En el cas que en algunes de les factures sol·licitades no hi consti l’IVA, és obligatori fer referència a la
disposició normativa en virtut de la qual és d’aplicació l’exempció, d’acord amb l’article 6.1.j del Reglament pel
qual es regulen les obligacions de facturació.

14.6. Els documents acreditatius del pagament han d’indicar, a més de tot allò que s’estableix en el Reglament
pel qual es regulen, les obligacions de facturació:

a) La identificació del beneficiari i l’ordenant del pagament. L’ordenant ha de ser el beneficiari de l’ajut i ha de
fer-hi constar el seu NIF i denominació social.

b) El concepte en què s’ordena el pagament i remissió al número o números de factura a què correspon. Si el
document de pagament no fa referència a les factures, ha d’anar acompanyat de la documentació
complementària que permeti verificar la correspondència entre despesa i pagament.

En el cas de pagament mitjançant xec nominatiu, pagaré, lletres de canvi o similars, la persona beneficiària ha
d’aportar còpia del document i còpia de l’extracte bancari que acredita el càrrec.
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No s’admeten els comprovants de pagament en efectiu quan s’incompleixin les limitacions d’aquest tipus de
pagament superiors a 2.500 euros que estableix l’article 7 de la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, de modificació de
la normativa tributària i pressupostària i d’adequació de la normativa financera per a la intensificació de les
actuacions en la prevenció i lluita contra el frau.

Els pagaments en efectiu s’han de justificar mitjançant rebuts signats i segellats pel proveïdor amb indicació de
la factura a què correspon el pagament i la seva data. El segell del proveïdor ha de contenir com a mínim el
nom i el NIF.

14.7 L’incompliment de l’objecte i la finalitat de la subvenció, comportarà la revocació total de la subvenció
atorgada.

14.8 En el supòsit que la documentació esmentada ja s’hagués aportat en convocatòries anteriors de l’ICAEN,
no caldrà la presentació en aquesta convocatòria sempre que el sol·licitant presenti una declaració en la qual
s’hi especifiquin aquests documents, la data en la qual es va presentar, el número d’expedient en el qual es va
adjuntar tota la documentació a l’ICAEN, i s’hi faci constar que continuen essent vigents. Aquesta informació
haurà de ser facilitada pel sol·licitant a l’ICAEN per tal d’eximir-se de l’obligació de presentar la documentació
que especifiqui expressament. Altrament, l’esmentada declaració no es tindrà en consideració.

14.9 La direcció de l’ICAEN podrà prorrogar excepcionalment, d’ofici o a instància del beneficiari de la
subvenció, el termini de justificació de la despesa si concorren circumstàncies que així ho aconsellin i sense que
suposi la pròrroga en l’execució de les activitats i/o inversions.

14.10 Excepcionalment, la direcció de l’ICAEN mitjançant resolució podrà atorgar una pròrroga del termini per
a l’acabament de l’objecte de la subvenció, prèvia sol·licitud motivada, i només en aquells casos en què es
justifiqui la impossibilitat d’acabament de l’execució de les actuacions subvencionades en el termini establert a
la Resolució.

14.11 D’acord amb l’article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, la sol·licitud de les pròrrogues que
s’indiquen als apartats 14.10 i 14.11, s’hauran de fer abans de que finalitzi el termini de justificació o el termini
per a realitzar l’objecte de la subvenció, i sempre que no perjudiquin drets de tercers. A més, aquesta
ampliació no podrà excedir de la meitat del termini inicial.

14.12 Els beneficiaris hauran de presentar tota la documentació justificativa telemàticament a través de
Tràmits Gencat, Canal Empresa o la plataforma EACAT exceptuant les factures pagades o altres documents
comptables de valor probatori equivalent que es presentaran preferentment de manera presencial a la seu de
l’ICAEN (carrer Pamplona 113, 08018 Barcelona) mitjançant un procediment de cita prèvia, o bé, i en segon
terme, mitjançant qualsevol dels procediments que preveu 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 i l’article 25
de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i del procediment de les administracions públiques de
Catalunya.

En cas que el beneficiari sigui una persona física que no desenvolupi activitat econòmica podrà presentar la
documentació justificativa, incloses les factures pagades o altres documents comptables de valor probatori
equivalent, mitjançant qualsevol dels procediments que preveu 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 i l’article 25
de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i del procediment de les administracions públiques de
Catalunya.

Base 15

Verificació de les accions subvencionables

15.1 Les actuacions de verificació per part de l’òrgan concedent de les accions subvencionables podran ser de
dos tipus:

a) Verificacions administratives.

Tenen per objecte garantir que les declaracions justificatives de despeses presentades per les persones
beneficiàries estiguin acompanyades de la documentació justificativa (factures, nòmines, extractes bancaris,
etc.).

b) Verificacions in situ o sobre el terreny.

Tenen per objecte comprovar la realització efectiva de l’acció subvencionada i/o el compliment de les
obligacions dels beneficiaris.
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Les verificacions sobre el terreny es podran efectuar, si escau, durant la realització de l’acció subvencionada.

15.2 Les persones beneficiàries de les subvencions s’han de sotmetre a les actuacions de verificació
administrativa i sobre el terreny que pugui realitzar l’òrgan concedent.

Base 16

Control de les accions subvencionables

L’òrgan concedent realitzarà actuacions específiques de control arran de denúncies o de l’existència d’indicis de
frau o irregularitats en l’execució de l’activitat finançada per aquest ajuts.

Els/les beneficiaris/àries de les subvencions s’han de sotmetre a les actuacions de control que l’òrgan
concedent consideri necessàries i a les de control efectuades pels organismes competents de l’Administració
autonòmica, estatal i comunitària.

Base 17

Revocació

17.1 Són causes de revocació les previstes pels articles 92 bis, 99 i 100 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de
desembre, que aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i l’article 37 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Atès que els ajuts objecte d’aquesta disposició estan sotmesos al règim de minimis, també serà causa de
revocació:

a) Quan la concurrència de subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat i/o despeses
subvencionables, procedents de qualsevol administració o ens públic nacional, autonòmic o local, doni lloc a un
excés de finançament públic del projecte, sobrepassant els percentatges o llindars establerts als reglaments o
decisions de la Comissió Europea que li són aplicables.

b) Quan d’acord amb el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu
a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis, el
beneficiari superi l’acumulació d’ajuts de minimis, establerta en 200.000,00 euros per empresa durant el
període de 3 exercicis fiscals. En aquest còmput es considerarà qualsevol ajut de minimis atorgat per qualsevol
administració o ens nacional, autonòmic o local.

En el cas de les empreses que es dediquin al transports de mercaderies per carretera la quantitat es reduirà a
100.000,00 euros durant 3 exercicis fiscals.

En el cas de les empreses actives en la producció primària de productes agrícoles que estiguin dintre de l’àmbit
d’aplicació del Reglament 1408/2013, la quantitat es reduirà a 15.000 euros durant 3 exercicis fiscals.

c) L’adopció, en virtut del que estableixen els article 107 a 109 del Tractat de funcionament de la Unió Europea,
d’una decisió de la qual se’n derivi una necessitat de reintegrament.

17.2 Si l’òrgan concedent, com a conseqüència de la seva actuació de comprovació, o la Intervenció General,
en el marc del procediment de control, aprecien la concurrència d’alguna causa de revocació de la subvenció
concedida, hauran d’instar l’inici del procediment corresponent, d’acord amb el que disposa l’article 100 i
següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.

Base 18

Renúncia

18.1 Les persones beneficiàries poden renunciar a les subvencions atorgades només per causes justificades i de
forma expressa, totalment o parcialment, mitjançant un escrit motivat dirigit a l’òrgan competent per resoldre
i, a aquest efecte, l’òrgan que va concedir la subvenció dictarà la resolució corresponent. Els/les beneficiaris/
àries hauran de retornar la quantitat indegudament percebuda més els interessos de demora corresponents.

18.2 En cas que la quantitat corresponent al total de despeses justificades sigui inferior a la quantitat
atorgada, la persona beneficiària podrà renunciar de forma expressa al seu dret de percebre la part de la

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6953 - 9.9.201520/27 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-15250029-2015



subvenció percebuda indegudament. A aquest efecte, l’òrgan que va concedir la subvenció dictarà la resolució
corresponent.

Base 19

Règim de compatibilitat dels ajuts

19.1 Els ajuts regulats en aquestes bases són incompatibles amb qualsevol altre ajut obtingut per la persona
sol·licitant per a la realització de la mateixa acció, excepte quan es tracti del finançament parcial del projecte i
s’hagi definit de manera precisa en la petició de l’ajut la part subvencionada l’ICAEN i la part finançada amb
càrrec a altres fons públics o privats.

19.2 L’import dels ajuts concedits en cap cas pot ser d’una quantia que, aïlladament o en concurrència amb
subvencions d’altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, superi el cost de l’activitat a
desenvolupar per la persona beneficiària.

Base 20

Infraccions i sancions

20.1 A aquestes subvencions els serà aplicable el règim d’infraccions i sancions que estableixen els capítols I i
II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com el que estableixen els
articles 101 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en tot el que no s’hi oposi.

20.2 Si l’òrgan concedent, com a conseqüència de la seva actuació de comprovació, o la Intervenció General,
en el marc del procediment de control, aprecien la concurrència d’algun motiu d’infracció hauran d’instar l’inici
del procediment sancionador, d’acord amb el que disposa la secció cinquena del capítol 9 del Text refós de la
Llei de finances públiques de Catalunya i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Base 21

Publicitat de les subvencions per part de la persona beneficiària

21.1 El beneficiari de la subvenció ha de donar la publicitat adequada al caràcter públic del finançament del
programa, activitat, inversió o actuació objecte de subvenció segons el que estableix la base que regula les
obligacions de les persones beneficiàries i d’acord amb el que preveu l’article 18.4 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.

21.2 Les mesures de publicitat que han d’adoptar les persones beneficiàries de les subvencions són les
següents:

   - Incloure el logotip de l’ICAEN, i l’ expressió “amb el suport de l’ICAEN” utilitzant el logotip corporatiu del
Programa d’identificació visual (PIV) editat a la pàgina web:
http://www.gencat.cat/piv/descarregues/dptEmpresa/03_14_dpt_empresa.html en els informes d’auditoria
energètica de la línia AEPIME.

   - Portar en el vehicle adquirit amb ajut de la línia AME, en un lloc visible, un adhesiu que informi de que la
compra del vehicle ha estat subvencionada per l’Institut Català d’Energia de la Generalitat de Catalunya, per tal
de diversificar el consum d’energia a Catalunya. Els adhesius seran lliurats als beneficiaris, quan aquests
aportin la documentació justificativa de forma presencial al registre de l’ICAEN, detallada a l’annex 3.

   - Per la línia EdRR retolació de l’equip amb: “Estació de recàrrega instal·lada amb el suport de l’Institut
Català d’Energia de la Generalitat de Catalunya”. Tipus de lletra: helvètica o similar. utilitzant el logotip
corporatiu del Programa d’identificació visual (PIV) editat a la pàgina web:
http://www.gencat.cat/piv/descarregues/dptEmpresa/03_14_dpt_empresa.html

Base 22

Obligacions de les persones beneficiàries

22.1 Són obligacions generals de les persones beneficiàries d’aquestes subvencions:
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a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la
concessió de la subvenció, i acreditar-ho davant l’ICAEN en la forma i el termini que estableix la base que
regula la justificació dels ajuts.

b) Justificar davant l’òrgan concedent el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió,
o el gaudiment de la subvenció, mitjançant els justificants de les despeses que ha de cobrir l’import finançat i
el compliment de la finalitat per a la qual s’ha concedit la subvenció. Si la subvenció consisteix en un
percentatge del cost de l’activitat o la inversió, s’ha d’acreditar el cost total corresponent, sens perjudici
d’altres mitjans de comprovació que estableixin les bases reguladores. En qualsevol cas, cal justificar la
totalitat de la despesa realitzada amb relació a l’objecte global o parcial, en aquest darrer cas, sempre que es
pugui executar per fases o sigui susceptible d’ús o tractament diferenciat.

c) Conservar els justificants originals i electrònics, i la resta de documentació relacionada amb la subvenció
atorgada durant un període mínim de cinc anys.

d) Proposar a l’òrgan competent qualsevol canvi que, d’acord amb la normativa vigent, es pugui produir en la
destinació de la subvenció, sense variar-ne la finalitat. Qualsevol canvi s’ha de notificar prèviament i per escrit
a l’òrgan instructor, abans de la finalització del termini d’execució, el qual ha de valorar la proposta de
modificació i la pot acceptar, si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i
les condicions establerts en aquestes bases. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats poden
donar lloc al reintegrament total o parcial de la subvenció.

e) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que corresponguin al Departament d’Empresa i Ocupació, i a les
de control de l'activitat econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de
Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a d’altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, i
aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.

f) Comunicar a l’òrgan concedent de la subvenció altres subvencions sol·licitades o concedides per a la mateixa
finalitat, ajudes, ingressos o recursos que recaiguin sobre la mateixa activitat objecte de la subvenció, i
qualsevol altra alteració produïda en les ja comunicades, per tal que se’n pugui avaluar la seva compatibilitat.
Aquesta comunicació s’ha d’efectuar tan aviat com se sàpiga i, en tot cas, abans de la justificació de l’aplicació
donada als fons percebuts.

g) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els
termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, així com aquells estats
comptables i registres específics que siguin exigits per les bases reguladores de les subvencions, amb la
finalitat de garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control.

h) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en el cas de revocació de la subvenció en els termes que
s’indiquin a la resolució corresponent.

i) Donar la publicitat adequada del caràcter públic del finançament en tota aquella inversió o material escrit
producte de l'actuació subvencionada, d’acord amb les mesures de difusió incloses en aquestes bases.

j) En cas que els beneficiaris puguin ser entitats públiques, formalitzar el corresponent encàrrec de gestió, en
cas que la persona beneficiaria sigui una entitat pública, i aquesta vulgui executar les actuacions mitjançant
ens instrumentals, sempre que aquests hagin recollit expressament en la norma que els crea o en els seus
estatus que tenen la condició de mitjà propi i servei tècnic de la persona beneficiària d’acord amb el que
estableix l’article 24.6 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de Contractes del Sector Públic.

k) En cas que els beneficiaris siguin persones jurídiques i l’import a atorgar sigui superior a 10.000 euros,
comunicar la informació relativa a les retribucions dels òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-les
públiques. Aquesta informació s’ha de comunicar en el moment de la presentació.

l) En el cas de subcontractació de l’activitat subvencionada s’haurà de dur a terme d’acord amb la base 11
d’aquesta Resolució.

22.2 Els/les sol·licitants empreses de rènting i leasing han de presentar un justificant del descompte aplicat a
les quotes de rènting o lísing corresponent a la totalitat de l’import de subvenció concedit.

Addicionalment i mentre no hagin repercutit tot l’import rebut de la subvenció al preu de les quotes del rènting
o lísing, si es modifica l’usuari signant del contracte de rènting o lísing inicial, caldrà que el/la sol·licitant ho
comuniqui a l’òrgan gestor de la subvenció i presenti fotocòpia compulsada o original i fotocòpia de la llicencia
de taxi del nou usuari del vehicle.

22.3 Els beneficiaris de la línia AME tenen l’obligació de ser propietaris de la motocicleta o ciclomotor durant un
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mínim de 2 anys des de la data de compra, matricular el vehicle a Catalunya i pagar l’IVTM o impost equivalent
durant aquest termini a algun municipi de Catalunya.

22.4 En el moment d’habilitar cada una de les estacions de recàrrega per a la seva operació, els beneficiaris de
les ajudes EdRR hauran de notificar-ho a l’ICAEN, a l'adreça que s’indicarà al beneficiari. Aquesta notificació
serà condició necessària per al corresponent abonament de les ajudes sol·licitades a la disposició dels diferents
punts de recàrrega.

22.5 Els beneficiaris de les EdRR tenen a més a més l’obligació d’explotar i mantenir l’EdRR de manera
correctiva i predictiva durant 5 anys i complir les condicions fixades a l’annex 2 d’aquesta resolució.

Base 23

Protecció de dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal que les persones interessades han de facilitar per tal d’obtenir la subvenció
s’inclouen al fitxer de dades “Subvencions” del qual és responsable l’Institut Català d’Energia i seran tractades
de forma confidencial, d'acord amb la política de privacitat i seguretat de l’ICAEN i amb la Llei Orgànica de
Protecció de Dades de caràcter personal. Les dades seran tractades amb la finalitat de dur a terme l’activitat
pròpia de l’ICAEN, i sempre dintre dels lícits objectius de l’entitat.

Per a exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació es pot contactar amb l’ICAEN enviant un
missatge de correu electrònic a icaen@gencat.cat, per fax al 93 622 05 01, o per correu a l’Institut Català
d’Energia, carrer Pamplona, 113, 3ª planta. 08018 Barcelona.

Així mateix, les persones beneficiàries han de complir amb la normativa de protecció de dades de caràcter
personal adoptant i implementant les mesures de seguretat previstes per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, desenvolupada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. Les persones beneficiàries
establiran les mesures organitzatives i tècniques necessàries per garantir la seguretat de les dades a les quals
accedeixin com a conseqüència de les actuacions que són objecte d’aquesta Resolució. En especial s’adoptaran
les mesures adients per evitar l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat a les dades
esmentades.

Annex 2

Documentació i requisits tècnics exigits amb la sol·licitud a les Estacions públiques de recàrrega ràpida per a
vehicles elèctrics (EdRR), l’Adquisició de motocicletes i ciclomotors elèctrics (AME), la Implantació de la norma
ISO-50.001 relativa a sistemes de gestió energètica (ISO) i l’Impuls a les auditories energètiques en les PIMES
del sector alimentari i químic (AEPIME).

Estacions públiques de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics (EdRR)

   a) Pressupost detallat i memòria descriptiva de l’actuació.

   b) Accés de l’usuari a la càrrega: el servei s’ha de poder desbloquejar mitjançant una APP amb codi QR o bé
mitjançant una targeta identificativa que ha de ser compatible amb els sistemes actuals dels punts de
recàrrega de l’Ajuntament de Barcelona i l’AMB.

   c) L’EdRR haurà de tenir un cost per càrrega gratuït fins 31/12/2016 inclòs. En cas de voler cobrar el cost de
la càrrega, caldrà que es gestioni mitjançant un Gestor de Recàrrega i el preu màxim pel servei serà de 1,7
euros/20 kWh des de 01/01/2017 fins 31/12/2018.

   d) Caldrà recollir la següent informació relativa per cada EdRR: nombre de càrregues, temps de càrrega,
consum d’energia per càrrega, identificació del vehicle, horari de la càrrega, tipus de càrrega entre altres.
Aquesta informació s’haurà de fer arribar a l’ICAEN mensualment durant els 5 primers anys.

   e) A més a més, l’EdRR ha de tenir un sistema de comunicació en temps real que informi sobre el seu estat:
1- en recàrrega, 2- en servei, 3- fora de servei.

   f) Les estacions han d’estar situades a la via pública o en un lloc directament accessible des de la via pública
amb accés garantit durant tot l’any. Les estacions han de poder donar servei a tots els públics i vehicles.
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   g) Descripció de l’equip de recàrrega ràpida trifuncional:

Condicions ambientals: Temperatura: - 30º..+ 45 ºC

Ubicació: Exterior

Normativa: REBT 2002 (RD 842/2002) ITC-BT-52

Normes europees amb marcat CE

Normes específiques de Catalunya

Normes particulars de companyia distribuïdora

Alimentació: Tensió: Trifàsic 400V AC

Freqüència: 50 Hz

FP generat: > 0.96

Càrrega: Tipus: CHAdeMO DC + CCS COMBO2 DC + MENNEKES AC

Capacitat de càrrega simultània: 1vehxDC + 1vehxAC

Possibilitat de carrega vehicles pesants (furgonetes, autobusos, etc.)

Sistema intel·ligent de càrrega (balanç de potència, limitació de potència de càrrega, preferència de càrrega,
analitzador de xarxes amb acumulació de dades elèctriques, etc.)

Càrrega CHAdeMO: Mode: 4 IEC 61851-1

Connector: JEVS G105 – 1993 – CHAdeMO 0.9

Potència: 50 kW

Longitud mànega: > 4 metres

Càrrega COMBO2: Mode: 4 IEC 61851

Connector: CCS – COMBO2

Potència: 50 kW

Longitud mànega: > 4 metres

Càrrega MENNEKES: Mode: 3 IEC 61851-1

Connector: Tipus 2 (IEC62196) Cable incorporat

Potència: 43 kW

Intensitat màxima: 63A AC

Tensió: 400V AC

Longitud mànega: > 4 metres

Proteccions elèctriques: Proteccions Curtcircuits i sobrecàrregues + Protecció diferencial SI – Autorearmables.
Control d’aïllament. Limitacions TDH segons companyia distribuïdora
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Esp. mecàniques mínimes: Estructura i xapa d’acer inoxidable AISI 304 , IP: >= IP54 i disseny: personalitzable
segons requeriments propietat.

Adequació interior: Resistència anti-condensació i amb ventilació amb filtre per sobrepressió.

Pantalla amb color, sistema tàctil, lectura diürna, protecció solar, personalitzable.

Idiomes mínims: Català, Castellà, Anglès i Francès

Comunicacions: GPRS-3G

Ethernet: 10/100Base Tx (TCP/IP)

Protocol: OCPP >=1.5 (amb reserva d’espai)

Detector RFID

Compatibilitat: Compatible amb servidors back-office de gestors de càrrega inscrits a la CNMC (Comisión
Nacional de los Mercados y la Competència), amb aplicacions mòbils de pagament, amb el sistema NOC de
l’Ajuntament de BCN.

Documentació:

FAT Report SAT Report, Commissioning Report, Start-up Report, Manual de manteniment, Manual d’usuari

 

Adquisició de motocicletes i ciclomotors elèctrics (AME)

   a) Pressupost detallat de l’actuació.

   b) Els vehicles subvencionables serien els inclosos a les categories de ciclomotor L1e, L2e i les motocicletes
L3e, L4e i L5e. Ambdues tipologies han de funcionar amb bateries de liti i han de tenir una autonomia mínima
en mode elèctric pur de 30 km.

   c) La capacitat energètica de les motocicletes i ciclomotors, segons les especificacions tècnique,s ha de ser
superior o igual a 1,5 kWh.

   d) La potència màxima del motor segons les especificacions tècniques ha des ser inferior o igual a 30kW.

 

Implantació de la norma ISO-50.001 relativa a Sistemes de Gestió Energètica (ISO)

   a) Pressupostos detallats de la implantació i primera certificació

Impuls a les auditories energètiques en les PIMES del sector alimentari i químic (AEPIME).

   a) Pressupost detallat de l’auditoria amb el seu abast.

 

 

Annex 3

Documents addicionals a adjuntar a la justificació de la subvenció

 

Tota la documentació addicional a la justificació econòmica caldrà adjuntar-la en format digital, (preferentment
en pdf). La relació de les despeses imputades a l’actuació que es justifica s’ha de lliurar seguint el model
següent:

Com a capçalera de la plantilla:

“JUSTIFICACIÓ D’ACTUACIONS EN MATÈRIA D’ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA”

Nom del beneficiari:

CIF beneficiari:

Títol del projecte o actuació:
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Núm. d’expedient: Pressupost elegible (IVA exclòs/inclòs):

Suma TOTAL 0,00 euros

Com a contingut una taula amb les columnes següents, i una fila per cada despesa.

 

N A B C D E F G H I

1                                                                                   

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

 

 

On:

N: Número correlatiu

A: Descripció de la despesa ,concepte elegible

B: Import de dit concepte en el pressupost presentat a la sol·licitud

C: Proveïdor

D: nº factura

E: data factura

F: data pagament

G: Import total factura (amb IVA)

H: Import imputat (IVA exclòs/inclòs)

I: Altres subvencions rebudes o sol·licitades per aquesta despesa

EdRR Estacions públiques de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics.

Projecte de la instal·lació de totes les EdRR instal·lades.

Imatges fotogràfiques que comparin la situació inicial i la intervenció feta sobre la ubicació escollida

Caldrà adjuntar informe de les incidències.
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AME. Adquisició de motocicletes i ciclomotors elèctrics.

La documentació tècnica i econòmica per a cadascun dels vehicles per al qual es demana l’ajut serà:

Autodeclaració conforme el beneficiari serà propietari del vehicle durant un mínim de 2 anys. Especificacions
tècniques del vehicle, on s’inclourà: model, cilindrada, potència, capacitat de la bateria (kWh).

Còpies compulsades de:

Fitxa tècnica del vehicle (I.2 cal que la ciutat on està matriculat sigui a Catalunya)

Permís de circulació del vehicle.

En el cas d’empreses de rènting, l’empresa propietària del vehicle haurà de lliurar una còpia compulsada del
contracte que farà servir amb els seus clients, en la qual haurà de constar:

La justificació de l’aplicació del corresponent descompte al preu del servei per un import igual o superior a la
proporció entre l’ajut rebut i el preu de sortida de fàbrica del vehicle.

ISO. Implantació de la norma ISO-50.001 relativa a Sistemes de Gestió Energètica.

Còpia dels documents principals del sistema de gestió energètica ISO-50.001, com ara la política energètica de
l’empresa, els objectius, les metes energètiques i el sistema de mesura i validació entre d’altres.

Comprovant del certificat ISO-50.001 del sistema de certificació.

Còpia de la certificació.

AEPIME. Impuls a les auditories energètiques en les PIMES del sector alimentari i químic.

Còpia de l’informe de l’auditoria.

Acusament de rebuda del comunicat de la inscripció al registre d’auditories segons la Directiva 2012/27/UE, del
Parlament Europeu i del Consell de 25 d’octubre de 2012, relativa a l’eficiència energètica.

(15.250.029)
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