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Adjunt us remetem la publicació al BOIB del passa 2 de juny de 2018 de la 
Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat de 24 de maig de 2018, 
per la qual s’aprova la convocatòria pública de subvencions per al foment 
d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica dirigida a administracions locals i 
entitats públiques dependents dins del Programa Operatiu FEDER 2014-2020. 

• L’objecte d’aquesta Resolució és aprovar i regular la convocatòria 
pública d’ajudes per al foment d’instal·lacions d’energia solar 
fotovoltaica, de fins a 100 kWp de potència de pic. 

• Poden ser beneficiàries d’aquestes ajudes les administracions locals i les 
entitats públiques dependents. 

• Les sol·licituds, adreçades a la Conselleria de Territori, Energia i 
Mobilitat segons el model normalitzat de l’annex 1 de la Resolució, 
s’han de presentar en el Registre de la Conselleria, en les seves 
delegacions o en qualssevol dels llocs que estableix l’article 16.4 de la 
Llei 39/2015. 

• El termini per presentar les sol·licituds s’inicia a partir del cinquè dia de 
la publicació de la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i 
finalitza als tres mesos de la publicació d’aquesta Resolució en el BOIB o 
fins al possible exhauriment, dins aquest període, de la quantia 
econòmica assignada a aquesta convocatòria. 

• S’estableixS’estableixS’estableixS’estableix    unaunaunauna    quantquantquantquantiaiaiaia    dededede    subvenciósubvenciósubvenciósubvenció    deldeldeldel    60606060    %%%% sobre el valor de la 
inversió admissible. El valor d’inversió màxima admissible és d’1,50 
€/Wp en el cas d’inversions amb connexió a la xarxa. En el cas 
d’instal·lacions fotovoltaiques aïllades de la xarxa, no hi ha valor 
d’inversió màxima admissible, sinó que aquesta correspon al pressupost 
de la instal·lació, i s’estableix una quantia màxima de subvenció de 
30.000 €. En el cas que el beneficiari rebi altres subvencions o ajudes 
per a la mateixa activitat o tipus d’actuació, l’import de les subvencions 
establertes en aquesta Resolució no pot ser, en cap cas, de tal quantia 
que, de forma aïllada o en concurrència amb altres subvencions o 
ajudes, superi el cost de l’activitat subvencionada.    
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