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BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES PER LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM 
DE  CONCURRÈNCIA  COMPETITITVA  PER  INSTAL.LACIONS  FOTOVOLTAIQUES 
D’AUTOCONSUM EN HABITATGES I PETIT COMERÇ 

 

1.‐ OBJECTE 

L’objecte  de  les  presents  Bases  és  regular  i  fixar  els  criteris  i  el  procediment  de 
sol∙licitud,  tramitació,  concessió,  cobrament  i  justificació  de  les  subvencions  que 
atorgui  l’Ajuntament  destinades  a  finançar  projectes  que  tinguin  com  a  objectiu 
promoure les instal∙lacions d’autoconsum fotovoltaic en llars i petits comerços ubicats 
al  terme  municipal  de  Sallent.  Les  instal∙lacions  d’autoconsum  fotovoltaic  es 
caracteritzen per: 

‐ La  reducció de  l’empremta del carboni degut al consum energètic a  les  llars  i 

comerços. 

‐ Suposen  un  pas  endavant  cap  a  la  transició  energètica  a  un  model 

descentralitzat i sobirà de generació elèctrica. 

 

2.‐ PERÍODE D’EXECUCIÓ 

Les  subvencions  concedides  a  l’empara  d’aquestes  bases,  s’hauran  de  destinar  a 
finançar instal∙lacions fotovoltaiques per autoconsum executades durant l’any 2021.  

 

3.‐ REQUISITS DELS BENEFICIARIS/ÀRIES I FORMA D’ACREDITAR‐LOS 

Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques 
que  siguin  titulars  de  la  llicència  d’obres  associada  a  la  instal∙lació,  sempre  que  no 
estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art.13 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS). 

 

4.‐ DOCUMENTACIÓ A APORTAR 

A la sol∙licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent: 

•  Imprès normalitzat de la sol∙licitud. 

•  Fotocòpia  DNI,  NIE  o  CIF  del/de  la  sol∙licitant  i/o  de  la  comunitat  en  cas  de 
comunitat de propietaris. 

•  Certificat de l’acord de la junta de propietaris, amb l’acceptació expressa de tots els 
membres de l’acceptació de les bases, si fos el cas. 

•  Imprès de dades bancàries conformat per l’entitat bancària. 

•  Declaració de no estar incursos en el règim de d’incompatibilitats vigents. 
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•  Declaració de sol∙licitud d'altres subvencions pel mateix concepte. 

•  Fotocòpia de la llicència d’obres si s’ha obtingut prèviament o fotocòpia de la seva 
sol∙licitud. Aquest document es podrà presentar una vegada concedida la subvenció. 

•  Pressupost previst per la instal∙lació per la qual es demana subvenció. 

 

L’esmentada documentació haurà de presentar‐se degudament signada pel sol∙licitant 
i serà original o còpia degudament autentificada. 

 

5.‐ TERMINI, FORMA I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL.LICITUDS 

El termini de presentació de les sol∙licituds començarà l’endemà de la publicació de la 
convocatòria al BOPB i finalitzarà el dia 31 d’octubre de l’any 2021. 

Les sol∙licituds podran presentar‐se per escrit mitjançant la complimentació del model 
normalitzat, que serà signat per l’interessat/da o ple legal representant. 

El model normalitzat de sol∙licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 4 
podrà  trobar‐se  a  l’Oficina  Municipal  d’Atenció  al  Ciutadà  o  al  web  municipal 
(https://www.sallent.cat/t‐informem/subvencions‐100.html). 

Les  sol∙licituds  conjuntament amb  la documentació exigida  s’hauran de presentar al 
Registre de l’Ajuntament. 

També es podran presentar en qualsevol dels  llocs que preveu  l’article 16 de  la  llei 
39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de  les Administracions 
Públiques. 

La presentació de la sol∙licitud pressuposa el coneixement i l’acceptació de les normes 
que la regulen. 

 

6.‐ RECTIFICACIÓ DE DEFECTES O OMISSIONS EN LA DOCUMENTACIÓ 

En  cas  que  la  documentació  presentada  sigui  incorrecta  o  incompleta,  es  requerirà 
al/la  beneficiari/ària,  per  tal  que  en  el  termini  de  deu  dies  hàbils  a  partir  del  dia 
següent a  la notificació, procedeixi a  la seva rectificació o a  les esmenes necessàries, 
amb  la  indicació  que  si  no  ho  fa  així  s’entendrà  per  desistit  de  la  seva  sol∙licitud; 
arxivant‐la sense més tràmit.  

 

7.‐ PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ 

El  procediment  de  concessió  de  les  subvencions  regulades  a  les  presents  Bases 
Reguladores serà el de concurrència competitiva. 
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L’extracte de  la convocatòria que regirà aquest procediment es publicarà, a través de 
la  Base  de  Dades  Nacionals  de  Subvencions  i  al  Diari  Oficial  de  la  Província  de 
Barcelona. 

 

8.‐ CRITERIS OBJECTIUS D’ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ 

Les  subvencions  s’atorgaran  a  aquells  sol∙licitants  que  compleixin  tots  els  criteris 
objectius següents: 

‐ La instal∙lació ha d’estar finalitzada i connectada a un habitatge o petit comerç. No 

s’admeten instal∙lacions obligades pel Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). 

‐ La potència de l’inversor no serà inferior a un 75% de la potència pic instal∙lada.  

‐ Caldrà sol∙licitar la preceptiva llicència d’obres. 

‐ Caldrà legalitzar la instal∙lació així com complir amb la resta de requisits establerts 

a l’article 5.5 de Ordenança Fiscal núm. 1 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES. 

 

9.‐  QUANTIA  TOTAL MÀXIMA  DE  LES  SUBVENCIONS  A  ATORGAR  I  CONSIGNACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

El  pressupost  màxim  que  es  destinarà  aquest  any  2021  per  la  concessió  de  les 
subvencions regulades en  les presents bases reguladores serà de cinquanta mil euros 
(50.000€) i anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 1 1722 780.06. 

Les subvencions s’atorgaran per ordre d’arribada fins a esgotar aquesta partida.  

 

10.‐ IMPORT INDIVIDUALITZAT DE LES SUBVENCIONS 

L’import  a  concedir  per  a  cada  sol∙licitud  serà  de  600€  per  kWp  instal∙lat  amb  una 
quantia màxima per beneficiari i instal∙lació de mil cinc‐cents euros (1.500€). En el cas 
d’instal∙lacions  col∙lectives, aquest màxim es multiplicarà pel nombre d’instal∙lacions 
elèctriques vinculades. 

L’import i percentatge de les subvencions que s’atorguin no excedirà, en qualsevol cas, 
del  50%  del  cost  total  de  les  instal∙lacions  subvencionades,  i  amb  el  límit  de  la 
consignació pressupostària anteriorment fixada. 

 

11.‐ ÒRGANS COMPETENTS PER A LA INSTRUCCIÓ I LA PROPOSTA DE CONCESSIÓ 

L’òrgan  responsable  de  la  instrucció  del  procediment  per  l’atorgament  de  les 
subvencions previstes en les presents bases serà el Departament de Secretaria. 

L’òrgan  responsable  de  la  resolució  del  procediment  per  a  l’atorgament  de  les 
subvencions serà  la  Junta de Govern Local, d’acord amb  l’informe  favorable per a  la 
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seva  concessió  emès  per  l’enginyer municipal  una  vegada  estudiades  les  sol∙licituds 
presentades per ordre d’entrada al registre.  

 

12.‐ TERMINI DE RESOLUCIÓ I DE NOTIFICACIÓ 

S’examinaran  les  sol∙licituds  per  ordre  d’entrada  a  l’Ajuntament  dins  del  termini 
establert, i es resoldran en diferents actes administratius. 

El  termini per  l’atorgament de  les  subvencions  serà,  com a màxim, de  tres mesos a 
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol∙licituds. 

Un  cop  acordada  la  concessió  de  les  subvencions,  aquestes  seran  notificades  als 
interessats/des  en  un  termini màxim  de  10  dies  des  de  la  data  d’aprovació  de  la 
resolució, d’acord amb allò previst a  l’article 40 de  la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 

 

13.‐ ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 

Els/les beneficiaris/àries, una vegada se’ls hagi comunicat l’acord de concessió, hauran 
d’acceptar  sense  reserves  la  subvenció  així  com  les  condicions  imposades  en  la 
concessió. Aquesta acceptació haurà de fer‐se de forma expressa en el termini de 10 
dies, a partir de l’endemà de la recepció de l’indicat acord. 

Si en aquest  termini no hi ha cap pronunciament dels beneficiaris/àries, s’entén que 
s’accepta la subvenció tàcitament. 

 

14.‐ OBLICACIONS DELS BENEFICIARIS 

Són  obligacions  dels/les  beneficiari/àries  d’aquestes  subvencions,  a  més  de  les 
especificades a l’article 14 Llei General de Subvencions, les que tot seguit s’indiquen. El 
seu  incompliment  originarà  les  responsabilitats  que  en  cada  cas  corresponguin  i  la 
incoació de l’expedient de reintegrament de la subvenció. 

1.  Els/les  perceptors/res  de  subvencions  concedides  per  l’Ajuntament,  s’obliguen  a 
executar  les  instal∙lacions  subvencionades de  conformitat  amb els principis de bona 
administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació d’acord 
amb l’establert a les presents bases. 

2.  Els/les  beneficiaris/àries  hauran  d’estar  al  corrent  de  les  seves  obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social. 

3.  El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a  les actuacions de 
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de l’Ajuntament, i 
a  aportar  tota  la  informació  que  els  sigui  requerida  en  l’exercici  de  les  actuacions 
anteriors i en relació a la subvenció concedida. 
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4.  El  pressupost  total  presentat  amb  la  sol∙licitud  és  vinculant  en  cas  de  resultar 
beneficiari/ària,  si  bé  s’admetrà  la  possible  compensació  de  desviacions  entre  les 
diverses despeses que l’integren. 

5.  Els  documents  de  qualsevol  mena  justificatius  de  l’aplicació  dels  fons  rebuts, 
s’hauran  de  conservar  per  un  període  no  inferior  als  6  anys,  comptadors  des  de  la 
finalització del termini de presentació de les justificacions. 

 

15.‐ DESPESES SUBVENCIONABLES 

Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables  les que derivin de  la 
instal∙lació de les fotovoltaiques.  

 

16.‐ FORMA DE PAGAMENT 

El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació 
dins del  termini establert a  tal efecte a  la base  següent, dels  justificants que en ella 
s’exigeixen. 

 

17.‐ TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ 

Les  subvencions  atorgades  hauran  de  justificar‐se,  com  a  màxim,  el  dia  31  de 
desembre de l’any del 2021. 

Aquesta  justificació  es  presentarà  pel/per  la  beneficiari/ària mitjançant  presentació 
d’una  instància al registre d’entrada de  l’Ajuntament de Sallent, adjuntant  la següent 
documentació: 

a) Factures originals o compulsades acreditatives de les despeses subvencionades. Per 
a  l’acceptació  de  les  justificacions,  caldrà  que  la  despesa  hagi  estat  efectivament 
pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació. 

b) Certificat tècnic  final de  la  instal∙lació solar emès per  l’empresa  instal∙ladora o pel 
facultatiu, a on consti la data de finalització de la instal∙lació i la potència instal∙lada. 

 

18.‐ DEFICIÈNCIES EN LA JUSTIFICACIÓ 

1.‐  En  el  cas  que  els  documents  presentats  com  a  justificació  fossin  incorrectes  o 
incomplerts,  es  comunicarà  a  l’interessat/da  la  necessitat  d’esmenar  les  anomalies 
detectades  en  un  termini màxim  improrrogable  de  deu  dies  hàbils,  a  comptar  de 
l’endemà  que  sigui  notificat,  amb  l’advertiment  que  de  no  fer‐ho  es  procedirà  a  la 
revocació  o  a  la  reducció  de  la  subvenció  segons  correspongui,  amb  la  conseqüent 
obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament. 
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2.‐  Si  un  cop  finalitzat  el  termini  de  presentació  de  la  documentació  justificativa 
aquesta no s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que 
la presenti en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar des de 
l’endemà  que  sigui  notificat,  amb  l’advertiment  que  de  no  fer‐ho  es  procedirà  a 
revocar  la  subvenció  amb  la  conseqüent  obligació  de  reintegrament  en  cas  que 
s’hagués avançat el seu pagament. 

 

19.‐  CIRCUMSTÀNCIES  QUE  PODEN  DONAR  LLOC  A  LA  MODIFICACIÓ  DE  LA 
RESOLUCIÓ 

Amb  posterioritat  a  l’acord  de  concessió  i  abans  de  la  finalització  del  termini  la 
instal∙lació  subvencionada,  es  podrà  modificar,  d’ofici  o  prèvia  sol∙licitud  del/la 
beneficiari/ària,  l’import, el  termini d’execució, el de  justificació  i  altres obligacions, 
quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents: 

a). Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió 
de la subvenció. 

b).  Quan  el/la  beneficiari/ària  hagi  obtingut  per  a  la  mateixa  actuació  altres 
subvencions, ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats als 
de l’Ajuntament superin el cost total de la instal∙lació subvencionada. 

c). Quan el/la beneficiari/ària no hagi  justificat adequadament  la totalitat de  l’import 
exigit a les presents bases.   

 

20.‐ COMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS 

La  subvenció  atorgada  serà  compatible  amb  qualsevol  altra  concedida  per  altres 
administracions o ens públics o privats. 

Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà 
superar el cost total de les obres i/o instal∙lació a executar. 

Els/les  beneficiaris/àries  hauran  de  comunicar  la  petició  i/o  obtenció  de  qualsevol 
subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol∙licitud. 

 

21.‐ PUBLICITAT DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES 

Les  subvencions  atorgades  a  l’empara  d’aquestes  bases  seran  objecte  de  publicitat, 
amb  indicació  de  la  convocatòria,  l’aplicació  pressupostària,  el/la  beneficiari/ària,  la 
quantitat  concedida,  la  finalitat  de  la  subvenció,  les  diferents  instal∙lacions 
subvencionades,  conforme  es  vagin  publicant  al  Sistema  Nacional  de  Publicitat  de 
Subvencions i Ajuts Públics, a través de la seva tramesa a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions. 
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22.‐ CAUSES DE REINTEGRAMENT  

1.‐ Quan  a  conseqüència  de  l’anul∙lació,  revocació  o  de  la  revisió  de  la  subvenció, 
l’import  definitiu  d’aquesta  sigui  inferior  a  l’import  pagat,  el/la  perceptor/a  estarà 
obligat a reintegrar l’excés. 

2.‐  Així  mateix,  també  estarà  obligat  a  reintegrar,  el/la  beneficiari/ària  que  hagi 
percebut  la  subvenció  falsejant  les  condicions  exigides  o  amagant  aquelles  que 
haguessin impedit la seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de 
les obres  i/o  instal∙lació; per  incompliment de  l’obligació de  justificar en els  terminis 
establerts; per  resistència o obstrucció a  les actuacions de comprovació  i de control 
financer i en els altres supòsits previstos en la normativa de la LGS. 

3.‐ Procedirà el reintegrament per part dels/les beneficiaris/àries de la totalitat o part 
de les quantitats percebudes, i l’existència de l’interès de demora des del moment del 
pagament  de  la  subvenció  fins  a  la  data  en  què  s’acordi  la  procedència  del 
reintegrament. 

 

23.‐ OBLIGATS AL REINTEGRAMENT 

1.‐ Respondran solidàriament els membre de les persones que gaudeixin de la condició 
de persones beneficiàries. 

2.‐ Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les 
persones jurídiques, que no realitzin els actes de la seva competència necessaris per al 
compliment  de  les  obligacions,  adoptessin  acords  que  fessin  possibles  els 
incompliments  o  consentissin  el  de  qui  d’ells  depenguin.  Així  mateix  seran 
responsables en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat 
en les seves activitats. 

 

24.‐ INFRACCIONS I SANCIONS 

En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, 
en  el  Títol  IV  del  RLGS  i  al  Títol  V  de  l’Ordenança  General  de  Subvencions  de 
l’Ajuntament de Sallent. 

 

25.‐ RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI 

En  tot  el  que  no  preveuen  expressament  aquestes  bases,  són  d’aplicació  la  Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, al Real Decret 887/2006, de 21 
de juliol pel qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General 
de Subvencions de  l’Ajuntament,  les Bases d’Execució del Pressupost General per al 
present exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de 
les  Administracions  Públiques,  la  Llei  40/2015,  d’1  d’octubre  de  Règim  Jurídic  del 
Sector Públic, i demés legislació concordant. 
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26.‐ DISPOSICIÓ FINAL 

Aquestes bases seran d’aplicació a partir de la data de la seva aprovació definitiva i es 
publiquin íntegrament  al BOP de Barcelona i continuaran vigent mentre no se n'acordi 
la modificació  o  derogació.  En  cas  de modificació  parcial,  els  articles  no modificats 
restaran vigents. 

 

 

 

Sallent, a febrer de 2021. 

 


