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Disposicions

INSTITUT CATALÀ D’ENERGIA

ORDRE

ECF/316/2008, de 4 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la 
concessió de les subvencions en règim reglat en el marc del Programa d’energies 
renovables i es fa pública la convocatòria per a l’any 2008.

Un dels eixos bàsics de la política energètica de la Generalitat de Catalunya és la 
racionalització de la utilització de l’energia i la reducció de les emissions de diòxid de 
carboni i dels gasos que contribueixen a l’escalfament del planeta i al canvi climàtic. 
Per tal d’assolir aquests objectius i contribuir així al compliment del Protocol de 
Kyoto, cal fomentar l’estalvi i l’eiciència energètica, la promoció de l’aproitament 
dels recursos energètics renovables i l’impuls en la recerca i el desenvolupament de 
noves tecnologies energètiques, de béns d’equip i de serveis industrials destinats a 
millorar la utilització de l’energia.

L’Institut Català d’Energia del Departament d’Economia i Finances és la unitat que 
té assignada l’execució de les activitats que emanen de la política energètica de la Ge-
neralitat de Catalunya i del Pla d’energia 2006·2015, sens perjudici de les funcions de 
la Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat en matèria de promoció 
i difusió de la utilització de les energies renovables. Així mateix l’any 2007 l’Institut 
Català d’Energia va ser l’òrgan gestor de les subvencions atorgades per a instal·lacions 
en energies renovables per mitjà de l’ordre ECF/209/2007, de 23 de maig.

D’altra banda, en data 26 de març de 2008 es va formalitzar un conveni de col·
laboració entre l’Institut per a la Diversiicació i Estalvi d’Energia (IDAE), del 
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, i l’Institut Català d’Energia (ICAEN), del 
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, per a la deinició 
i posada en pràctica de les actuacions de suport públic que preveu el Pla d’energies 
renovables en l’àmbit territorial de la Generalitat de Catalunya. Aquest conveni va 
ser aprovat pel Govern de la Generalitat en la sessió del 25 de març de 2008.

Vista la Llei 16/2007 de 21 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2008 de l’ICAEN, i d’acord amb el que estableixen els articles 87 
i següents del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de inances públiques de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova 
el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, 
procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i l’Ordre 
d’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justiicació i control d’ajuts de subvencions;

Vist l’acord de govern de la Generalitat de Catalunya de data 15 d’abril de 2008, 
aprovant l’expedient de despesa plurianual que dóna cobertura a aquesta convoca-
tòria i informada la Comissió de Cooperació Local de Catalunya.

Vist l’informe favorable emès per l’Assessoria Jurídica del Departament d’Eco-
nomia i Finances, a proposta de l’Institut Català d’Energia, i en ús de les atribucions 
que em són conferides,

ORDENO:

Article 1
Objecte

Aquesta Ordre té per objecte aprovar les bases reguladores per subvencionar en 
règim reglat la realització d’inversions en matèria d’energies renovables i obrir la 
convocatòria per a l’any 2008.
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Article 2
Convocatòries

2.1 En funció de les disponibilitats pressupostàries i per ordre del conseller 
d’Economia i Finances, es publica al Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya 
la convocatòria per a la presentació de sol·licituds per a l’obtenció dels ajuts pre-
vistos en aquesta Ordre, les quals contindran les determinacions establertes per la 
normativa d’aplicació.

2.2 A mesura que es produeixen renúncies o revocacions de les subvencions i 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 Ordre, es podran assignar, 
mitjançant resolució de la directora de l’ICAEN, nous atorgaments als projectes 
que no van arribar a obtenir subvenció i que, atesos els requisits continguts en 
aquesta Ordre, 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.

Article 3
Dotació màxima per a l’any 2008 i aplicacions pressupostàries per al seu inan-
çament

La dotació màxima que es destina als ajuts objecte d’aquesta Ordre és de 3.200.000 
euros.

La concessió d’aquestes subvencions per a l’any 2008 s’efectuarà a càrrec de les 
partides pressupostàries següents:

Partida pressupostària: 770000100/6330 A empreses privades
a. Actuacions d’aproitament d’energia solar tèrmica. Import màxim: 805.000 

euros.
b. Instal·lacions d’aproitament de l’energia solar fotovoltaica de forma autònoma. 

Import màxim: 81.000 euros.
Partida pressupostària: 780000100/6330 A famílies
a. Actuacions d’aproitament de biomassa llenyosa per a usos tèrmics. Import 

màxim: 769.994 euros.
b. Actuacions d’aproitament d’energia solar tèrmica. Import màxim: 800.000 

euros.
c. Instal·lacions d’aproitament de l’energia solar fotovoltaica de forma autònoma. 

Import màxim: 105.000 euros.
Partida pressupostària: 782000100/6330 A altres institucions sense inalitat de 

lucre
a. Actuacions d’aproitament d’energia solar tèrmica. Import màxim: 100.000 

euros.
b. Instal·lacions d’aproitament de l’energia solar fotovoltaica de forma autònoma. 

Import màxim: 9.000 euros.
Partida pressupostària: 769000100/6310 A altres ens dependents de corporacions 

locals
a. Actuacions d’aproitament d’energia solar tèrmica. Import màxim: 500.000 

euros.
La dotació pressupostària per a l’exercici 2009 que ha estat aprovada per Acord 

de Govern de data 15 d’abril de 2008 és la que a continuació s’especiica a càrrec 
de la partida pressupostària següent:

Partida pressupostària: 780000100/6330 A famílies
a. Actuacions d’aproitament de biomassa llenyosa per a usos tèrmics. Import 

màxim: 30.006 euros.
L’atorgament dels ajuts que preveu aquesta Ordre estarà condicionat a l’existència 

de disponibilitat pressupostària per a aquesta inalitat.
Segons el nombre de sol·licituds que es presentin per a les actuacions que es 

regulen en aquesta convocatòria i en el cas que se superin les previsions pressupos-
tàries assignades a cada actuació, l’ICAEN ampliarà les partides pressupostàries 
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esmentades en detriment de les altres aplicacions, el pressupost inicial de les quals 
no s’hagi exhaurit en aquesta convocatòria.

Els ajuts que preveu aquesta Ordre podran ser coinançats pel Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER) dins del marc del Programa operatiu Com-
petitivitat regional i ocupació de Catalunya 2007·2013.

L’acceptació del inançament del FEDER implica l’acceptació de la inclusió 
en la llista de beneiciaris que es publicarà de conformitat amb l’article 7.2.d) del 
Reglament (CE) núm. 1828/2006.

Els projectes que siguin coinançats pel FEDER no podran ser inançats amb 
altres ajuts procedents de règims comunitaris o nacionals que rebin inançament 
comunitari, ni rebre ajuts d’altres programes operatius coinançats pel FEDER 
diferents del Programa operatiu Competitivitat regional i ocupació de Catalunya 
2007-2013.

Article 4
Termini i presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds i documentació annexa s’inicia l’en-
demà de la data de publicació d’aquesta Ordre al DOGC, i inalitza el 31 de juliol 
de 2008.

Les sol·licituds d’ajut, realitzades amb el model normalitzat i acompanyades de 
la documentació que preveu l’article 8, s’han de presentar a la seu de l’ICAEN, av. 
Diagonal, 453 bis, àtic, 08036 Barcelona, 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, modiicada 
per la Llei 4/1999, de 13 de gener. L’horari de Registre de l’ICAEN per a aquelles 
persones que decideixin portar la seva sol·licitud a la seu de l’ICAEN serà de 8.30 
a 15.00 hores, de dilluns a divendres.

Article 5
Objecte i quantia dels ajuts

5.1 Són objecte de l’atorgament d’aquests ajuts els projectes i actuacions que 
es puguin integrar en algun dels apartats següents i compleixin les especiicacions 
tècniques descrites en l’annex especíiques per a cada àmbit:

a) Instal·lacions d’aproitament de biomassa llenyosa per a calefacció d’ediicis 
amb calderes d’aigua calenta, estufes o llars de foc del tipus inseribles.

b) Instal·lacions d’aproitament de l’energia solar mitjançant captadors solars 
tèrmics per a qualsevol tipus d’aplicació amb aproitament tèrmic: aigua calenta 
sanitària, calefacció, escalfament de piscines, climatització, calor de processos 
industrials,...

c) Instal·lacions d’aproitament de l’energia solar fotovoltaica de manera autò-
noma o mixta eòlica·fotovoltaica, per a aplicacions com: electriicació domèstica 
(habitatges, il·luminació amb fanals autònoms, instal·lacions turístiques i refugis,...), 
electriicació agrícola o ramadera (bombaments d’aigua, sistemes de reg, electri-
icació de granges, il·luminació d’hivernacles,...), senyalització i comunicació, etc. 
En qualsevol cas, cal que es tracti d’instal·lacions per a aplicacions que no puguin 
ser connectades a la xarxa. D’altra banda, només s’admetran instal·lacions mixtes 
en què l’aportació fotovoltaica sigui de, com a mínim, el 50% de la potència eòlica 
instal·lada, essent l’aerogenerador d’una potència màxima de 5 kW.

Les actuacions referents a instal·lacions d’energia solar tèrmica, d’energia solar 
fotovoltaica aïllada o mixta eòlica·fotovoltaica i d’aproitament de la biomassa 
llenyosa per a usos tèrmics, han d’haver estat realitzades el període comprès entre 
l’1 de gener de l’any 2008 i el 30 de juny de l’any 2009.

5.2 La quantia màxima dels ajuts per als diferents àmbits d’actuació serà la 
següent:

a) Per a instal·lacions d’aproitament de biomassa llenyosa per a calefacció 
d’ediicis la quantia màxima serà del 30% del cost de referència. Es prendrà com a 
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cost de referència el cost elegible de la instal·lació d’acord amb els conceptes que 
s’esmenten en l’article 6.4. Aquest cost de referència estarà limitat a un valor màxim 
de 600 euros per kW de potència tèrmica instal·lada.

b) Per a instal·lacions d’energia solar tèrmica, la quantia màxima de la subvenció 
resulta de l’aplicació del percentatge d’ajuda màxima sobre el cost de referència 
corresponent a la instal·lació sol·licitant:

Instal·lacions amb sistemes prefabricats: sistemes indirectes d’energia solar per 
a escalfament d’un luid a partir de la captació de la radiació solar, bé sigui com 
sistema compacte o com sistema partit. Consisteix bé en un sistema integrat o bé 
en un conjunt i coniguració uniforme de components. Es produeix sota condicions 
que es presumeixen uniformes i s’ofereix a la venda com a equips complerts i a punt 
per instal·lar, sota un sol nom comercial. Els captadors solars tindran un coeicient 
de pèrdues inferior a 9 W/(m² ºC).

En aquests sistemes s’aplicarà el 37% sobre el cost de referència, que és de 1.160 
euros/kW (812 euros/m²) per a aquest tipus de sistemes.

Instal·lacions per elements: sistemes d’energia solar per escalfament d’un luid 
a partir de la captació de la radiació solar mitjançant captadors solars el coeicient 
global de pèrdues dels quals sigui inferior a 9 W/(m² ºC), per a la seva utilització en 
aplicacions tèrmiques. En aquests sistemes s’aplicarà el 37% sobre el cost de refe-
rència, que és de 1.160 euros/kW (812 euros/m²) per a sistemes de ins a 14 kW (20 
m²) i de 1.015 euros/kW (710,5 euros/m²) per a sistemes de més de 14 kW (20 m²).

Aplicacions especials: aplicacions de refrigeració o altres aplicacions amb tem-
peratura de disseny superior a 60ºC, i que superin rendiments del 40%, per a 
(tm·ta)=60ºC i I=800 W/m² sobre la corba quadràtica d’homologació. En aquests 
sistemes s’aplicarà el 37% sobre el cost de referència, que és de 1.450 euros/kW 
(1.015 euros/m²).

Projectes innovadors: es consideren projectes innovadors aquells que compleixin 
els criteris deinits en l’apartat d’energia solar tèrmica del Pla d’energies renovables 
2005·2010 aprovat pel Consell de Ministres de l’Estat el 26 d’agost de 2005. En 
aquests sistemes s’aplicarà el 37% sobre el cost de referència, que serà el resultat 
d’augmentar ins a un 50% més els costos de referència deinits anteriorment.

Es considera la relació 0,7 kW/m² de superfície homologada.
c) Per a instal·lacions d’energia solar fotovoltaica aïllada o mitxa eòlica·foto-

voltaica: com a màxim el 40% del cost de referència. Es prendrà com a cost de 
referència, en relació amb els objectius energètics, una inversió màxima per unitat 
de potència elèctrica instal·lada de 10,00 euros/Wp per al sistema fotovoltaic i 
3 euros/W per al generador eòlic en instal·lacions amb acumulació, i de 8,00 
euros/Wp per al sistema fotovoltaic i 3 euros/W per al generador eòlic en instal·
lacions sense acumulació.

5.3 Les subvencions per a les tecnologies especiicades en el punt 5.1.c) d’aquesta 
Ordre estan subjectes al Reglament (CE) núm. 1998/2006 de la Comissió, de 15 
de desembre de 2006, relatiu l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat als ajuts de 
minimis (DOUE L 379, de 28.12.2006, pàgina 5).

Segons aquest Reglament, l’ajuda total de minimis atorgada a una empresa deter-
minada no serà superior a 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis 
iscals. En el cas d’empreses que operin en el sector transport per carretera, l’ajuda 
total de minimis no serà superior a 100.000 euros durant qualsevol període de tres 
exercicis iscals. Aquestes quantitats estan expressades en termes bruts, és a dir, 
abans de qualsevol deducció en concepte de iscalitat.

En cap cas aquests ajuts s’acumularan amb altres ajuts estatals per a les mateixes 
despeses subvencionables si aquesta acumulació donés lloc a una intensitat d’ajut 
superior a l’establerta per circumstàncies concretes de cada cas en un reglament 
d’exempció per categories o en una decisió adoptada per la Comissió.

Article 6
Despeses subvencionables i cost elegible
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6.1 Es consideraran subvencionables les actuacions i projectes que compleixin 
les exigències de caràcter general sobre utilització de tècniques, tecnologies i siste-
mes que impliquin una utilització de les fonts d’energies renovables en els àmbits 
indicats en aquesta Ordre.

6.2 Les inversions s’han d’efectuar en béns tangibles i han de ser suicients per 
assolir els objectius energètics i ambientals previstos en l’actuació. Podran ser també 
considerades com a inversió les despeses de diagnòstics, auditories i confecció de 
projectes necessaris per deinir la inversió esmentada, així com els materials i béns 
d’equip emprats, l’estesa d’infraestructura (luids, electricitat i senyals de control) 
i els quadres de regulació, control i/o seguiment que hi calguin. En el cas de béns 
inventariables, el beneiciari haurà de destinar els béns a la inalitat concreta de la 
subvenció durant un període mínim de 5 anys (si els béns són inscriptibles en un 
registre públic) i de 2 anys per a la resta de béns.

Pel que fa a l’impost sobre el valor afegit, el sol·licitant ha d’indicar si té activitat 
subjecta o no a aquest impost, o bé si està subjecta a la regla de prorrata i el percen-
tatge corresponent. L’article 17 de l’Ordre d’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, 
justiicació i control d’ajuts i de subvencions, indica que l’IVA dels justiicants queda 
exclòs de la subvenció si el beneiciari no és consumidor inal i se’l pot deduir.

6.3 No seran admeses aquelles factures que corresponguin a una despesa 
subvencionable adquirida mitjançant un contracte de lloguer o renting.

6.4 Es considerarà com a cost elegible per a les instal·lacions d’aproitament de 
biomassa llenyosa per a calefacció d’ediicis els següents conceptes:

a) Sistema d’emmagatzematge de la biomassa.
b) Sistema d’alimentació de la biomassa.
c) Sistema de producció de calor (caldera, estufa o llar de foc del tipus inseri-

ble).
d) Sistemes elèctric, de control i de monitorització de la instal·lació.
e) Obra civil (excavacions, fonaments, urbanització, ediicis,...) que estigui 

associada als conceptes elegibles mencionats anteriorment.
f) Enginyeria i direcció d’obra.
6.5 Per a instal·lacions d’energia solar tèrmica, s’ha calculat el cost de referència 

tenint en compte:
El cost dels equips i instal·lacions que formen part de l’equip, és a dir, capta-

dors solars tèrmics, acumuladors, bescanviadors de calor, bombes de circulació, 
canonades, vàlvules i connexions, vasos d’expansió, aïllaments, sistema elèctric 
i de control, equips de mesura i altres equips secundaris, així com el muntatge i 
connexió del conjunt, obra civil associada, disseny d’enginyeria de la instal·lació, 
direcció d’obra, posada en marxa, documentació tècnica, manuals d’ús i operació 
i tramitacions de permisos i ajudes. Els principals subsistemes dels quals consta 
són els següents:

Camp de captació solar: format per captadors solars, elements de suport i ixació 
dels captadors, elements d’interconnexió entre captadors, etc.

Acumulació: format de tancs d’emmagatzematge, bescanviadors, vasos d’expan-
sió, canonades, bombes, etc.

Regulació i control i monitoratge (opcional): format per un equip de regulació, 
sensors, sistemes d’adquisició de dades, etc.

Obra civil: format pel moviment de terres, urbanització, fonaments, rases, etc.
Tots els equips i instal·lacions compliran el plec de condicions tècniques de l’IDAE 

per a instal·lacions solars tèrmiques (PET·REV·octubre 2002).
6.6 Per a instal·lacions d’energia solar fotovoltaica aïllada o mixta eòlica·foto-

voltaica, s’ha calculat el cost de referència tenint en compte:
El cost dels equips i instal·lacions, mòduls fotovoltaics, aerogenerador si és el cas, 

bateries, reguladors, convertidors, línies elèctriques i connexions, així com obra 
civil associada, posada en marxa, direcció i enginyeria de projecte, documentació 
tècnica, manuals d’ús i operació, i tramitació de permisos i ajuts. Els principals 
subsistemes de què consta són els següents:
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Generador fotovoltaic: format pels mòduls fotovoltaics, els elements de suport i 
ixació dels mòduls, els elements d’interconnexió entre mòduls, etc.

Aerogenerador (opcional): inclosos els sistemes de suport i ixació. La potència 
màxima del aerogenerador serà de 5 kW.

Acumulació: format per les bateries, els reguladors, elements d’interconnexió i 
cablejat, indicadors del nivell de bateries, etc.

Condicionament d’energia: format pels convertidors o inversors, quadres elèctrics, 
interruptors i proteccions, cablejats, etc.

Monitoratge (opcional): format pels sensors, sistemes d’adquisició de dades, 
sistemes de comunicació remota, etc.

Obra civil: composta pel moviment de terres, la urbanització, els fonaments, les 
rases, els pericons, etc., necessaris exclusivament per a la instal·lació.

Article 7
Beneiciaris i requisits

7.1 Es consideraran beneiciaris i podran acollir·se als ajuts d’aquesta convo-
catòria els destinataris següents:

a) Per a la realització d’instal·lacions d’aproitament de biomassa llenyosa per a 
calefacció d’ediicis:

Famílies i comunitats de propietaris.
b) Per a la realització d’instal·lacions d’aproitament de l’energia solar tèrmica 

mitjançant captadors solars tèrmics per a qualsevol tipus d’aplicació amb aproitament 
tèrmic (aigua calenta sanitària, calefacció, escalfament de piscines, climatització, 
calor de processos industrials...):

Empreses privades i agrupacions de les empreses esmentades, amb personalitat 
jurídica pròpia.

Institucions sense ànim de lucre.
Famílies i comunitats de propietaris.
Corporacions locals i altres ens locals públics.
c) Per a la realització d’instal·lacions d’aproitament de l’energia solar fotovoltaica 

o mixta eòlica fotovoltaica de forma autònoma:
Empreses privades.
Institucions sense ànim de lucre.
Famílies i comunitats de propietaris.
7.2 Els beneiciaris de les accions hauran de complir els requisits següents:
a) En el cas d’empreses amb 50 o més treballadors, complir amb l’obligació que 

estableixen l’article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels 
minusvàlids, i la disposició transitòria del Decret del Govern de la Generalitat de 
Catalunya 238/1987, de 20 de juliol, de donar ocupació almenys a un 2% de treballa-
dors amb disminució sobre el nombre total de treballadors de l’entitat, o bé aplicar 
les mesures alternatives d’acord amb el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril (BOE 
núm. 94, de 20.4.2005), el Reial decret 290/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen 
els enclavaments laborals (BOE núm. 45, de 21.2.2004), i el Decret 246/2000, de 
24 de juliol (DOGC núm. 3196, de 2.8.2000).

b) No trobar·se en els supòsits de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novem-
bre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).

c) No haver estat sancionats, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu 
en matèria d’integració laboral de disminuïts o molt greu en matèria de relacions 
laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el Text 
refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l’ordre social, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.

d) Trobar·se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i davant de 
la Seguretat Social.

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).
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7.3 Les instal·lacions hauran de complir els requisits següents:
a) Totes les instal·lacions acollides a aquesta resolució d’ajudes, necessàriament 

hauran d’estar realitzades per empreses instal·ladores que compleixin els requisits 
establerts reglamentàriament.

A més, els seus titulars hauran de rebre, a la posada en servei, un manual de 
l’usuari i una relació d’equips i característiques tècniques de la instal·lació així com 
les garanties corresponents.

b) En el cas d’instal·lacions d’energia solar tèrmica, no estar obligat a instal·
lar aquest tipus de sistemes per normativa solar (ordenança solar, Codi tècnic de 
l’ediicació, Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris 
ambientals i d’ecoeiciència en els ediicis).

c) Les instal·lacions fotovoltaiques aïllades o mixtes eòlica·fotovoltaica, no tenir 
concedida cap subvenció dins el Pla d’electriicació rural de Catalunya (PERC).

d) Les instal·lacions solars fotovoltàiques aïllades de la xarxa tots els equips i 
instal·lacions compliran el plec de condicions tècniques de l’IDAE (PCT·A·REV·
octubre 2002).

Article 8
Sol·licituds i documentació

8.1 Les sol·licituds han d’anar adreçades a la directora de l’ICAEN i s’han de 
formalitzar en l’imprès normalitzat que es podrà obtenir a la pàgina web de l’ICAEN, 
http://www.icaen.net, o es posarà a disposició dels sol·licitants a la seu de l’ICAEN, 
av. Diagonal, 453 bis, àtic, 08036 Barcelona. L’horari de Registre de l’ICAEN per a 
aquelles persones que decideixin portar la seva sol·licitud a la seu de l’ICAEN serà 
de 8.30 a 15.00 hores, de dilluns a divendres.

En els casos en què un sol·licitant hagi realitzat més d’una actuació o projecte 
relacionat a l’article 5.1 d’aquesta Ordre, haurà de presentar una sol·licitud per cada 
instal·lació.

8.2 Les sol·licituds es presentaran en el termini que anualment estableixi la 
corresponent convocatòria, juntament amb la documentació que correspongui a 
la seu de l’ICAEN, av. Diagonal, 453 bis, àtic, 08036 Barcelona.

Sens perjudici del que ha estat exposat, també es podran presentar en qualsevol 
de les formes 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, modiicada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

8.3 Juntament amb l’imprès de sol·licitud, tots els sol·licitants han de presentar 
la documentació següent:

a) Memòria tècnica i pressupost del projecte o actuació a realitzar d’acord amb el 
model facilitat per l’ICAEN a la seva web http://www.icaen.net i segons els criteris 
establerts a l’annex d’aquesta Ordre. En el cas que un sol·licitant hagi realitzat més 
d’una actuació o projecte relacionat a l’article 5.1, haurà de presentar una memòria 
tècnica acompanyada del seu pressupost per cada actuació.

b) Original i còpia o còpia compulsada del NIF del sol·licitant.
c) Declaració de les sol·licituds de subvencions relatives al mateix projecte diri-

gides a la Unió Europea o a qualsevol altra administració o entitat pública estatal 
o internacional o privada i, si s’escau, de la concessió de subvencions, relatives al 
mateix projecte, realitzada per qualsevol de les administracions públiques. Aquesta 
declaració s’inclou dins de l’imprès de sol·licitud d’ajut.

d) Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de la 
Generalitat de Catalunya, d’acord amb el model que consta a l’adreça d’Internet 
http://www.icaen.net.

e) Declaració expressa conforme no incorre en cap dels supòsits que preveu 
l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Aquesta 
declaració s’inclou dins de l’imprès de sol·licitud d’ajut.

f) Declaració expressa conforme no s’està obligat a realitzar la instal·lació solar 
tèrmica per qualsevol ordenança o normativa solar sobre ediicació i obres.
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g) Certiicat acreditatiu d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social.

h) El certiicat de trobar·se al corrent d’obligacions tributàries amb la Generalitat 
no cal que sigui aportat pel sol·licitant sinó que el sol·licitarà d’oici l’ICAEN.

i) Si s’escau, declaració dels ajuts en concepte de minimis rebuts per la persona 
sol·licitant en els dos exercicis iscals anteriors i durant l’exercici iscal en curs, amb 
indicació de l’import, l’ens atorgant i la data de l’atorgament (només per a sol·licitants 
que desenvolupin una activitat econòmica).

8.4 Documentació addicional per a empreses privades i per a institucions sense 
ànim de lucre:

a) Original i còpia o còpia compulsada de la documentació que acredita la cons-
titució de l’entitat o societat.

b) Original i còpia o còpia compulsada de la documentació que acredita el registre 
de l’entitat (només per a entitats sense ànim de lucre).

c) Original i còpia o còpia compulsada dels estatuts de la societat o entitat. Si 
es tracta d’entitats o agrupacions sense personalitat jurídica, els compromisos 
d’execució assumits per cada membre de l’agrupació i l’import de la subvenció a 
aplicar per cadascun d’ells.

e) Original i còpia o còpia compulsada del nomenament, de la delegació de 
facultats efectuada o dels poders del representant de la societat o entitat.

f) Original i còpia o còpia compulsada del DNI del representant.
g) Declaració conforme el local, sala, establiment o centre de treball compleix 

els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei de política lin-
güística.

h) Declaració expressa de compliment de la quota de reserva per a la integració 
social de minusvàlids, establerta en un 2% per a les empreses o institucions amb 
més de 50 treballadors.

i) Per a les actuacions recollides a l’article 5.1.c), declaració sobre si han rebut 
o no altres ajuts de minimis en els dos exercicis iscals anteriors i durant l’exercici 
iscal en curs i, en cas airmatiu, especiicar·ne la quantia, la data d’atorgament i 
l’ens atorgant.

8.5 Documentació addicional per a corporacions locals i altres ens locals 
públics:

a) Acord de la corporació i dels altres ens locals públics pel qual se sol·licita l’ajut.
Declaració expressa de compliment de la quota de reserva per a la integració 

social de minusvàlids, establerta en un 2% per a les empreses o institucions amb 
més de 50 treballadors.

8.6 En el supòsit que la documentació esmentada ja s’hagués aportat en con-
vocatòries anteriors de l’ICAEN, no caldrà la presentació en aquesta convocatòria 
sempre que el sol·licitant presenti una declaració en la qual s’hi especiiquin 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 especiiqui expres-
sament. Altrament, l’esmentada declaració no es tindrà en consideració.

h) El compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social l’ha 
d’acreditar el sol·licitant mitjançant la presentació, davant de l’òrgan concedent de 
la subvenció, de les certiicacions que regula aquest article.

No obstant, quan el beneiciari no estigui obligat a presentar les declaracions o 
documents a què es refereixen les obligacions anteriors, se n’acreditarà el compli-
ment mitjançant declaració responsable.

Article 9
Esmenes i millora de les sol·licituds

9.1 Examinat el document de sol·licitud presentat en model normalitzat, si no 
reuneix els requisits que estableix aquesta Ordre o bé li manca documentació i 
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l’ICAEN considera convenient esmenar·la, modiicar·la o millorar·la, es requerirà 
l’interessat perquè en un termini de deu dies esmeni el defecte, modiiqui i millori 
els termes de la sol·licitud o presenti la documentació requerida, d’acord amb el 
que estableix l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, amb la 
indicació que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la sol·licitud, amb la 
resolució prèvia corresponent.

9.2 L’òrgan competent podrà demanar a la persona sol·licitant la modiicació 
o millora voluntària dels termes del document de sol·licitud presentat en model 
normalitzat, i se’n deixarà constància en la tramitació del procediment.

Article 10
Avaluació i procediment de concessió

El procediment de concessió dels ajuts regulats en aquesta Ordre és reglat i es 
tramitarà en base a l’ordre cronològic de presentació de les sol·licituds i d’acord 
amb el que preveuen els articles següents.

Article 11
Tramitació, resolució dels ajuts i recursos

11.1 Vist l’expedient, i una vegada comprovat que la sol·licitud compleix els 
requisits per ser beneiciària d’aquests ajuts, l’ICAEN elaborarà un informe en el 
qual es concretin els resultats de les comprovacions efectuades.

11.2 Vist l’expedient, i a proposta del Cap d’Àrea d’Energies Renovables de 
l’Institut Català de la Energia, la directora de l’ICAEN emetrà la resolució corres-
ponent sobre les sol·licituds de subvencions, degudament motivada, amb el tràmit 
previ d’audiència, del qual se’n podrà prescindir quan no igurin en el procediment 
ni es tinguin en compte altres fets ni altres al·legacions ni proves que les presentades 
pels interessats, basant·se en l’ordre cronològic de presentació de les sol·licituds i 
ins a exhaurir el pressupost.

11.3 La resolució d’atorgament es notiicarà als beneiciaris mitjançant correu 
certiicat amb justiicant de recepció.

11.4 El termini màxim per resoldre i notiicar la resolució serà de sis mesos, 
comptats a partir de la data de inalització del termini de presentació de sol·licituds. 
Transcorregut aquest termini sense notiicació, s’entendrà desestimada la sol·licitud 
per silenci administratiu d’acord amb el que estableix l’article 3 de la Llei 23/2002, 
de 18 de novembre, per la qual s’adeqüen els procediments administratius en relació 
amb el règim del silenci administratiu.

11.5 Contra la resolució que dicti la directora de l’ICAEN, que no exhaureix 
la via administrativa, es podrà interposar recurs d’alçada davant del president del 
Consell d’Administració de l’ICAEN en el termini d’un mes a comptar a partir de 
la notiicació de l’esmentada resolució, sens perjudici del que estableix l’article 44 
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa admi-
nistrativa.

Així mateix les corporacions locals podran interposar recurs contenciós ad-
ministratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de dos 
mesos comptadors des de l’endemà de la notiicació de l’esmentada resolució, sens 
perjudici que, d’acord amb l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regulado-
ra de la jurisdicció contenciosa administrativa, es vulgui interposar requeriment 
potestatiu previ davant l’òrgan competent en el termini de dos mesos a comptar des 
de l’endemà de dita notiicació.

Article 12
Revisió

Hi ha la possibilitat de revisar les subvencions ja concedides, en especial la 
possibilitat de modiicació de la resolució de concessió en el cas d’alteració de les 
condicions o de l’obtenció concurrent d’altres ajuts.
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Article 13
Obligació dels/de les beneiciaris/àries

L’Institut Català d’Energia podrà realitzar les actuacions de seguiment i de control 
necessàries per garantir que els beneiciaris donin una destinació correcta als ajuts 
i per determinar el compliment de les condicions i els requisits que van donar lloc 
a l’atorgament, així com de les obligacions establertes.

Els beneiciaris de les subvencions que regula aquesta Ordre resten sotmesos a 
les obligacions comunes següents:

13.1 Complir l’objectiu, executar el projecte o realitzar l’activitat que fonamenta 
la concessió de la subvenció i acreditar·ho davant l’ICAEN.

13.2 Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que corresponguin a l’ICA-
EN, i a les de control de l’activitat econòmica i inancera que corresponguin a la 
Intervenció General de la Generalitat, a la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans 
competents, tant nacionals com comunitaris, aportant tota la informació que els 
sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.

13.3 Comunicar a l’ICAEN l’obtenció o sol·licitud d’altres subvencions, ajuts, 
ingressos o recursos per a la mateixa inalitat, procedents de qualsevol de les admi-
nistracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, i les alteracions 
de les condicions per les quals es va atorgar la subvenció. Aquesta comunicació es 
farà tan aviat com es conegui, i en tot cas, abans de la justiicació de l’aplicació.

13.4 Sol·licitar a l’ICAEN qualsevol canvi que, dins de la mateixa inalitat, 
es pugui produir en la destinació de la subvenció. Caldrà resolució expressa de la 
directora de l’ICAEN per modiicar qualsevol de les condicions que van motivar la 
resolució d’atorgament de la subvenció, que s’entendrà desestimatòria transcorre-
guts 30 dies hàbils comptats des de la recepció de la sol·licitud d’autorització sense 
resolució expressa.

13.5 Informar de totes les incidències relatives a les accions subvencionades.
13.6 Conservar els documents justiicatius de l’aplicació dels fons rebuts, in-

closos els documents electrònics, en tant que puguin ser objecte de les actuacions 
de comprovació i control.

13.7 Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits que preveu 
l’article 16.

13.8 En el cas d’empreses amb 50 o més treballadors, complir amb l’obligació 
que estableixen l’article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social 
dels minusvàlids, i la disposició transitòria del Decret del Govern de la Genera-
litat de Catalunya 238/1987, de 20 de juliol, de donar ocupació almenys a un 2% 
de treballadors amb disminució sobre el nombre total de treballadors de l’entitat, 
o bé aplicar les mesures alternatives d’acord amb el Reial decret 364/2005, de 8 
d’abril (BOE núm. 94, de 20.4.2005); el Reial decret 290/2004, de 20 de febrer, pel 
qual es regulen els enclavaments laborals (BOE núm. 45, de 21.2.2004), i el Decret 
246/2000, de 24 de juliol (DOGC núm. 3196, de 2.8.2000).

13.9 No trobar·se en els supòsits de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).

13.10 Acreditar, abans que es dicti la proposta de resolució de concessió, que 
es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat 
Social. La Tresoreria de la Generalitat de Catalunya ha de comprovar, amb caràcter 
previ al pagament de les subvencions, el compliment de totes obligacions, tributàries 
o d’altre tipus, davant la Generalitat, i en cas d’incompliment, s’haurà d’iniciar el 
procediment de compensació dels crèdits a percebre pel beneiciari ins a satisfer 
els deutes pendents.

13.11 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).

13.12 Per percebre la subvenció, les entitats beneiciàries, en cas d’obres d’in-
versió, s’obliguen a col·locar, en un lloc prou visible, un cartell de dimensions en 
consonància amb la importància de la realització, sobre fons blanc amb el text 
següent en negre:
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Títol de la inversió.
“Instal·lació subvencionada per l’Institut Català d’Energia del Departament 

d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya”. Tipus de lletra: helvètica 
o similar.

Logotip de la Generalitat de Catalunya (senyal en vermell).
Logotip del Instituto para la Diversiicación y Ahorro de Energía.
Logotip del FEDER que digui que aquest projecte està coinançat per la Unió 

Europea en el marc de FEDER (quan s’escaigui). Aquesta informació ocuparà, com 
a mínim, el 25% del cartell i haurà de complir amb els articles 8 i 9 del Reglament 
(CE) 1828/2006.

13.13 En els projectes que siguin coinançats pel FEDER, els beneiciaris i 
beneiciaries han d’observar les normes relatives a les polítiques comunitàries i 
actuar en conformitat amb el Tractat de la CE, amb coherència amb els articles 16 
i 17 del Reglament (CE) núm. 1083/2006, i les directrius Integrades de l’Agenda 
de Lisboa i les Orientacions Estratègiques Comunitàries que regeixen la Política 
de Cohesió Europea 2007·2013.

13.14 Els organismes beneiciaris de projectes coinançats pel FEDER hauran de 
complir amb el marc legal comunitari, i en concret amb la normativa especíica, el 
Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell, en el qual s’estableixen les disposicions 
generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social 
Europeu i al Fons de Cohesió, el Reglament (CE) núm. 1080/2006 del Parlament 
Europeu i del Consell, relatiu al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, i el 
Reglament (CE) núm. 1828/2006 de la Comissió, de 8 de desembre de 2006, que 
ixa normes de desenvolupament, així com les instruccions especíiques per a la 
gestió de fons FEDER.

Article 14
Justiicació

14.1 El beneiciari de la subvenció haurà de justiicar, mitjançant l’original o 
còpies compulsades de les factures i/o documents anàlegs, i còpia del contracte de 
manteniment de com a mínim 5 anys en el cas d’instal·lacions d’energia solar tèrmica 
i fotovoltaica, la despesa per a la qual va sol·licitar l’ajut, com a màxim el 30 de juny de 
l’any 2009. En el supòsit de subvencions atorgades com a conseqüència de renúncies 
o revocacions de les quals parla l’article 2.2 d’aquesta Ordre, el termini màxim per 
presentar la justiicació de la subvenció serà el mateix que l’indicat a l’apartat anterior. 
En el cas d’instal·lacions de biomassa llenyosa per a usos tèrmics realitzades abans 
del 31 d’octubre de 2008 hauran de ser justiicades com a màxim el 30 de novembre 
de 2008, la resta es justiicarà com a màxim el 30 de juny de l’any 2009.

14.2 La directora de l’ICAEN podrà prorrogar excepcionalment, d’oici o a 
instància del beneiciari de la subvenció, el termini de justiicació 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.

14.3 Excepcionalment, la directora de l’ICAEN mitjançant resolució podrà ator-
gar 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 justiiqui la impossibilitat 
d’execució de les instal·lacions.

14.4 Quan l’activitat subvencionada s’hagi executat amb menys cost del pre-
vist o bé s’hagi inançat amb més fons provinents d’altres subvencions o recursos, 
l’import de la subvenció atorgada haurà d’ajustar·se a i i efecte que no representi 
l’atorgament d’un percentatge superior a l’atorgat inicialment.

Article 15
Forma de pagament

El pagament de la subvenció es farà efectiu en un únic lliurament un cop justiicada 
l’execució de l’actuació subvencionada i realitzades les actuacions de seguiment 
necessàries en els termes que estableixen els articles 13 i 14.
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Article 16
Incompliment, causes de revocació i procediment

16.1 El beneiciari/ària de la subvenció és responsable de la correcta execució 
del projecte i de l’assoliment dels resultats que hagi declarat, per la qual cosa haurà 
d’assegurar·se que la instal·lació està correctament dissenyada, que disposarà dels 
permisos corresponents, així com que serà executada i posada en marxa d’acord 
amb la normativa aplicable. La contravenció de qualsevol d’aquests aspectes po-
drà ser considerada causa d’incompliment de les condicions d’atorgament de la 
subvenció.

16.2 Les causes que es detallen a continuació són causes de revocació i es 
procedirà a la revocació total o parcial de la subvenció, i si s’escau al reintegrament 
de les quantitats percebudes indegudament, amb l’interès de demora, des del mo-
ment del pagament de la subvenció i ins a la data en què s’acordi la procedència 
del reintegrament, d’acord amb el que preveuen els articles 99 i 100 del Decret 
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
inances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002), i l’article 37 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 
18.11.2003). Són causes de revocació:

a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides o ocultant aquelles 
que ho haguessin impedit.

b) Incompliment total o parcial de l’objectiu, de l’activitat o del projecte que 
fonamenten la concessió de la subvenció en el termini màxim establert.

c) Incompliment de l’obligació de justiicació o la justiicació insuicient, en els 
termes que estableixen l’article 30 de la Llei 38/2003, de 17 novembre, general de 
subvencions, i aquesta Ordre.

d) Incompliment per part dels beneiciaris de l’obligació d’adoptar mesures de 
difusió per tal de donar la publicitat adequada al caràcter públic del inançament 
del programa.

e) Incompliment del que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, 
de 7 de gener, de política lingüística.

f) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a qualsevol de les actuacions de 
comprovació i control esmentades a l’article 13.2, així com l’incompliment de les 
obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan d’això es 
derivi la impossibilitat de veriicar la utilització dels fons percebuts, el compliment de 
l’objectiu, la realitat i regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència 
de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa inalitat, procedents 
de qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals.

g) Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració als beneici-
aris, així com dels compromisos per aquests assumits, amb motiu de la concessió 
de la subvenció, sempre que afectin la manera que s’han d’aconseguir els objectius, 
realitzar l’activitat, executar el projecte o adoptar el comportament que fonamenta 
la concessió de la subvenció, o s’hi refereixin.

h) Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració als benei-
ciaris, així com dels compromisos que hagin assumit, amb motiu de la concessió 
de la subvenció, diferents dels anteriors, quan d’això es derivi la impossibilitat 
de veriicar l’ús donat als fons percebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat 
i regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions, 
ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa inalitat, procedents de qualsevol 
administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’orga-
nismes internacionals.

i) L’adopció, en virtut del que estableixen els articles 87 al 89 del Tractat de la 
Unió Europea, d’una decisió de la qual es derivi una necessitat de reintegrament.

j) En els altres supòsits que prevegi la normativa reguladora de la subvenció.
k) Per l’excés obtingut sobre el cost de l’activitat desenvolupada quan l’import 

de la subvenció sigui d’una quantitat que, aïlladament o en concurrència amb sub-
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vencions d’altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, superi 
el cost que ha de desenvolupar el beneiciari.

l) L’incompliment de l’obligació de destinació dels béns inventariables establerta 
a l’article 6.2.

16.3 Si, com a conseqüència de qualsevol de les actuacions de comprovació i 
control que estableix l’article 13 es constata que s’ha produït alguna de les causes 
de revocació esmentades en el paràgraf anterior, s’iniciarà la tramitació del pro-
cediment de revocació corresponent, d’acord amb els articles 98 i 100 del Decret 
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
inances públiques de Catalunya.

16.4 La iniciació del procediment de revocació es notiicarà al beneiciari de la 
subvenció, per tal que en el termini de deu dies formuli les al·legacions que consideri 
necessàries o proposi els mitjans de prova que consideri oportuns.

16.5 Posteriorment, i immediatament abans que es redacti la proposta de re-
solució, s’atorgarà a l’interessat el tràmit d’audiència corresponent per tal que en el 
termini de deu dies pugui presentar les al·legacions i els documents i les justiica-
cions que consideri oportuns.

16.6 Transcorregut el termini esmentat, la directora de l’Institut Català d’Energia 
emetrà la resolució corresponent i reclamarà el reintegrament total o parcial de les 
quantitats percebudes indegudament i l’exigència dels interessos que corresponguin, 
d’acord amb la normativa d’aplicació.

16.7 D’acord amb l’article 104 del Text refós de la Llei de inances públiques de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en la redacció 
donada per la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures inanceres, la resolució 
que dicti la directora de l’CAEN exhaureix la via administrativa i es podrà impugnar 
davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu en el termini de dos mesos 
a comptar a partir de l’endemà de la seva notiicació, sens perjudici que es pugui 
interposar requeriment potestatiu previ davant de l’òrgan competent, d’acord amb 
l’article 44 de la Llei 29/1998, de 3 de juliol, en el termini de dos mesos a comptar 
a partir de l’endemà de la seva notiicació.

16.8 Els beneiciaris també poden renunciar de forma expressa, totalment o 
parcialment, a les subvencions atorgades. A aquest efecte, la directora de l’Institut 
Català d’Energia dictarà la resolució corresponent.

16.9 L’incompliment de les obligacions imposades al/a la beneiciari/ària queda 
sotmès al règim d’infraccions i sancions que regula la secció 5 del capítol 9 del Text 
refós de la Llei de inances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre.

Article 17
Publicitat de les subvencions

L’Institut Català d’Energia donarà publicitat als ajuts atorgats mitjançant la seva 
exposició en el tauler d’anuncis de l’ICAEN. Quan es tracti d’ajuts superiors a 3.000 
euros, s’hauran de publicar, a més, al DOGC, d’acord amb el que disposa l’article 18 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, tot indicant l’entitat 
beneiciària, la quantitat concedida, les inalitats de l’ajut i el crèdit pressupostari 
al qual s’han imputat.

Article 18
Invalidesa de la concessió

Les causes de nul·litat i anul·labilitat són les que estableix l’article 36 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), 
i es procedirà d’acord amb el que estableix aquest article.

Article 19
Infraccions i sancions
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A aquestes subvencions els serà aplicable el règim d’infraccions i sancions esta-
blert pels capítols 1 i 2 del títol 4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), així com l’establert als articles 101 i 
següents del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de inances públiques de Catalunya, en tot el que no s’hi oposi.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 1

En tot el que no prevegin les bases reguladores que aprova aquesta Ordre, es 
procedirà d’acord amb el que estableixen el capítol 9 del Text refós de la Llei de 
inances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant Decret legislatiu 3/2002, de 
24 de desembre, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en 
tot el que tingui la consideració de bàsic.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 2

Les subvencions als projectes i actuacions que estableix l’article 5.1.a) i b) d’aquesta 
Ordre que constitueixen ajudes d’Estat, les va declarar compatibles amb el mercat 
comú la Comissió Europea mitjançant la Decisió C(2007) 575, de 19 de febrer de 
2007, sobre l’ajut estatal núm. N 699/2006·energies renovables a Catalunya.

Pel que fa a les subvencions o ajudes per a instal·lacions d’aproitament de l’energia 
solar fotovoltaica de forma autònoma o mixta eòlica fotovoltaica a empreses, aquestes 
s’atorgaran subjectes al Reglament (CE) núm. 1998/2006, de 15 de desembre de 
2006, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat als ajuts de minimis.

Als efectes d’aquesta Ordre s’entendrà per empresa qualsevol entitat que realitzi 
una activitat econòmica, amb independència del seu estatut jurídic i de la seva forma 
de inançament. 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 inalitat d’obtenir beneicis.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 3

L’ICAEN durà a terme un estudi d’impacte sobre els resultats derivats de les 
subvencions reguladores en aquesta Ordre i d’acord amb els objectius previstos.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queda derogada l’Ordre ECF/209/2007, de 23 de maig, per la qual s’aproven les 
bases reguladores per subvencionar la realització d’instal·lacions d’energies renovables 
i obria la convocatòria per a l’any 2007 (DOGC núm. 4909, de 21.6.2007) i l’Ordre 
ECF/517/2007, de 28 de desembre, per la qual es modiica l’Ordre ECF/209/2007, 
de 23 de maig (DOGC núm. 5061, d’1.2.2008).

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 4 de juny de 2008

ANTONI CASTELLS

Conseller d’Economia i Finances
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ANNEX

Documentació tècnica requerida

1) Instal·lacions d’aproitament de biomassa llenyosa per a calefacció d’ediicis:
a) Memòria tècnica del projecte, segons model facilitat per l’ICAEN, disponi-

ble a la web http://www.icaen.net. Aquesta memòria tècnica ha d’incloure, com a 
mínim, les següents dades:

a. Ubicació i característiques de l’emplaçament de la instal·lació.
b. Nombre, tipologia i característiques del/s ediici/s que es preveu calefactar.
c. Descripció tècnica bàsica de la instal·lació, on igurin, com a mínim, les dades 

següents:
Potència tèrmica instal·lada (en kW).
Capacitat d’emmagatzematge de biomassa (en litres o m³).
Tipus de biomassa que es preveu utilitzar, indicant·hi el grau d’humitat previst 

(en % sobre base humida) i el poder caloríic inferior (en kWh/kg).
d. Dades energètiques anuals de la instal·lació:
Consum anual previst amb biomassa, en tones/any i en kWh/any (calculat sobre 

el poder caloríic inferior del combustible).
Producció energètica anual prevista amb biomassa (en kWh/any).
b) Pressupost total de la instal·lació i amb un desglossament detallat segons els 

conceptes especiicats a l’article 6.3 d’aquesta Ordre.
c) L’imprès de sol·licitud normalitzat degudament complimentat, segons model 

facilitat per l’ICAEN i disponible a la web http://www.icaen.net, corresponent a 
l’àmbit d’actuació de la biomassa llenyosa per a calefacció d’ediicis.

La no presentació dels documents relacionats a les lletres a), b) i c) per a les instal·
lacions d’aproitament de biomassa llenyosa per a calefacció d’ediicis, suposarà la 
no admissió de la tramitació de l’ajut per part de l’ICAEN.

2) Instal·lacions d’energia solar tèrmica:
a) Memòria tècnica del projecte, on ha d’incloure, com a mínim, les següents 

dades:
a. Ubicació i característiques de l’emplaçament de la instal·lació.
b. Esquema hidràulic de la instal·lació.
c. Descripció tècnica, on igurin com a mínim:
i. Superfície de camp de captador (m²), desglossant amb número de captadors i 

la seva superfície unitària.
ii. Ubicació del captadors en l’emplaçament.
iii. Acumulador, volum (litres), marca, model i ubicació.
iv. Sistema de control i regulació, marca i model.
v. Descripció i ubicació del sistema convencional.
vi. Coniguració del sistema: (escollir una opció).
1. Termosifó.
2. Amb circulació forçada.
vii. En cas que la instal·lació sigui per ACS i a més per:
1. Calefacció, indicar superfície a calefactar.
2. Piscina, indicar superfície i fondària de la piscina.
3. Altres, detallar especiicacions pertinents.
viii. Dades energètiques, on igurin com a mínim:
1. Consum previst anualment (l/any).
2. Demanda anual (kWh).
3. Producció anual del sistema solar (kWh).
4. Fracció solar (%).
b) Pressupost total de la instal·lació i amb un desglossament detallat per partides, 

on igurin com a mínim:
a. Sistema de captació solar.
b. Acumulació.
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c. Sistema de circulació (bombes).
d. Sistema de control i regulació.
e. Obra civil.
f. Projecte bàsic.
g. Altres.
c) L’imprès de sol·licitud normalitzat degudament complimentat, segons model 

facilitat per l’ICAEN i disponible a la web http://www.icaen.net, corresponent a 
l’àmbit de solar tèrmica.

La no presentació dels documents relacionats a les lletres a), b) i c) d’instal·lacions 
d’energia solar tèrmica suposarà la no admissió de la tramitació de l’ajut per part 
de l’ICAEN.

2.1) A més, sobre les instal·lacions d’energia solar tèrmica, hauran de complir·se 
els requisits indispensables següents:

a) Declaració expressa conforme no està obligat a realitzar la instal·lació solar 
per qualsevol normativa solar.

b) Captador solar tèrmic amb contrasenya de certiicació espanyola.
c) Contracte de garantia de manteniment de la instal·lació complerta de 5 anys 

com a mínim de durada. S’haurà de presentar signat junt amb les factures en el 
moment de la justiicació de la despesa.

3) Instal·lacions fotovoltaiques aïllades o mixtes eòlica·fotovoltaica:
a) Memòria tècnica del projecte, segons model facilitat per l’ICAEN, disponi-

ble a la web http://www.icaen.net. Aquesta memòria tècnica ha d’incloure, com a 
mínim, les següents dades:

a. Ubicació de la instal·lació (emplaçament).
b. Objecte de la instal·lació i justiicació d’aquesta.
c. Càlcul dels consums estimats.
d. Càlcul de la radiació solar i del recurs eòlic si s’escau.
e. Dimensionament de la instal·lació i descripció dels seus components princi-

pals.
f. Esquema de la instal·lació.
g. Generació anual estimada.
h. Període de retorn de la inversió.
b) Pressupost total de la instal·lació i amb un desglossament detallat per parti-

des.
c) L’imprès de sol·licitud normalitzat degudament complimentat, segons model 

facilitat per l’ICAEN i disponible a la web http://www.icaen.net, corresponent a 
l’àmbit d’actuació de l’energia solar fotovoltaica aïllada o de les instal·lacions mixtes 
eòlica·fotovoltaiques.

La no presentació dels documents relacionats a les lletres a), b) i c) d’instal·lacions 
fotovoltaiques aïllades o mixtes eòlica·fotovoltaica suposarà la no admissió de la 
tramitació de l’ajut per part de l’ICAEN.

3.1) A més, sobre les instal·lacions fotovoltaiques aïllades o mixtes eòlica·foto-
voltaica hauran de complir els requisits següents:

a) Els mòduls hauran de satisfer les especiicacions UNE·EN 61215 per a mò-
duls de silici cristal·lí, o UNE·EN 61646 per a mòduls de capa ina. Així mateix, 
es recomana l’ús d’equips i materials d’aïllament elèctric de classe II.

b) Contracte de manteniment de la instal·lació de com a mínim 5 anys. S’haurà 
de presentar signat juntament amb la factura en el moment de la justiicació de la 
despesa.

(08.149.128)

*
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DEPARTAMENT
DE POLÍTICA TERRITORIAL
I OBRES PÚBLIQUES

EDICTE

de 9 de juny de 2008, sobre una resolució adoptada pel conseller de Política Territo-
rial i Obres Públiques en matèria d’urbanisme referent al municipi de Palamós.

D’acord amb l’article 59.5.a) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
es fa pública la resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de 
data 24 d’abril de 2008.

Exp.: 2007/027880/G/00002
Pla d’ordenació urbanística municipal, al terme municipal de Palamós

Recurs d’alçada interposat per l’Ajuntament de Palamós, en relació a l’aprova-
ció deinitiva del Pla d’ordenació urbanística municipal, al terme municipal de 
Palamós

Vista la proposta de la Direcció General d’Urbanisme i d’acord amb els fona-
ments que s’hi exposen, he resolt estimar en part el recurs d’alçada interposat per 
l’Ajuntament de Palamós, contra l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Girona de 26 de setembre de 2007, pel qual es va aprovar deinitivament el Pla 
d’ordenació urbanística municipal de Palamós tot i que es va supeditar la seva 
publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós que 
havia d’incorporar una sèrie de prescripcions, en el sentit de:

1· Reduir el percentatge de cessions per a espais lliures del sector PPU 07, la Pe-
drera, imposat per la prescripció 1.3 de l’acord impugnat establint·lo en el 35%.

2· Eliminar de la prescripció 1.3 de l’acord impugnat les determinacions relatives 
al sector de sòl urbanitzable delimitat PPU 04, Vila·romà i recordar que l’ordena-
ció concreta del sector i la traça deinitiva del carrer Enric Vinke correspon al Pla 
Parcial Urbanístic.

3· Eliminar de la prescripció 1.2 referent al sòl urbà les determinacions relatives 
al polígon d’actuació PAU 01, illa delimitada pels carrers Sant Antoni, Alba, Santa 
Marta i Carmel.

4· Modiicar la prescripció 1.3 referent al sector de sòl urbanitzable delimitat PPU 
03, Ampliació Balitra de Baix, la qual queda substituïda pel següent redactat:

“En el PPU 03 sector ampliació Balitrà de Baix, caldrà complir les determinacions 
de l’informe emès per la secretaria per a la planiicació amb relació a l’adequació 
al Pla director territorial de l’Empordà”.

5· Modiicar la normativa i plànols d’ordenació corresponents d’acord amb les 
anteriors determinacions.

6· Conirmar en tots els altres termes l’acord impugnat

Contra aquesta resolució, que posa i a la via administrativa, es pot interposar 
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar 
des de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al DOGC (articles 10, 14, 25 i 46 
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa admi-
nistrativa), sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es 
consideri oportú.

Barcelona, 9 de juny de 2008

ROSER CLARIANA I SELVA

Cap del Servei de Recursos

(08.161.078)
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	de 9 de juny de 2008, sobre una resolució adoptada pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques en matèria d’urbanisme referent al municipi de Castellví de la Marca.
	EDICTE
	de 18 de juny de 2008, de correcció d’errada a l’edicte de 8 de maig de 2008, sobre un acord de la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona.
	EDICTE
	de 18 de juny de 2008, sobre una resolució adoptada pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques en matèria d’urbanisme referent al municipi de Lloret de Mar.
	EDICTE
	de 18 de juny de 2008, sobre una resolució adoptada pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques en matèria d’urbanisme referent al municipi de Cunit.
	EDICTE
	de 18 de juny de 2008, sobre una resolució adoptada pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques en matèria d’urbanisme referent al municipi de Sitges.
	EDICTE
	de 18 de juny de 2008, sobre una resolució adoptada pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques en matèria d’urbanisme referent al municipi de Sabadell.
	EDICTE
	de 18 de juny de 2008, sobre una resolució adoptada pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques en matèria d’urbanisme referent al municipi de Viladrau.
	EDICTE
	de 18 de juny de 2008, de correcció d’errada sobre l’edicte de 23 de maig de 2008, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referents a diversos municipis.
	EDICTE
	de 18 de juny de 2008, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referent al municipi de les Masies de Roda.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	ORDRE
	AAR/317/2008, de 23 de juny, per la qual s’aprova el Reglament de la Denominació d’Origen Protegida Pera de Lleida.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	RESOLUCIÓ
	TRE/2026/2008, de 2 d’abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de revisió de l’IPC per a l’any 2007 i de revisió salarial per a l’any 2008 del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospi
	tal de Santa Creu i Sant Pau (codi de conveni núm. 0802302).
	RESOLUCIÓ
	TRE/2027/2008, de 5 de maig, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Premià de Mar per als anys 2008-2011 (codi de conveni núm. 0805192).
	RESOLUCIÓ
	TRE/2028/2008, de 16 de maig, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Julián Sanz Soria, SL, per als anys 2007-2010 (codi de conveni núm. 0806802).
	RESOLUCIÓ
	TRE/2029/2008, de 16 de maig, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de revisió de l’IPC per a l’any 2007 del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Julian Sanz Soria, SL (codi de conveni núm. 0806802).
	RESOLUCIÓ
	TRE/2030/2008, de 26 de maig, per la qual s’ordena la inscripció, el dipòsit i la publicació de la revisió salarial per a l’any 2008 del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Thyssenkrupp Elevadores, SL (codi de conveni núm. 1702332).
	RESOLUCIÓ
	TRE/2031/2008, de 9 de juny, per la qual es disposa el registre i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Mantenimiento y Montajes Industriales, SA, per als anys 2008-2010 (codi de conveni núm. 4302951).
	RESOLUCIÓ
	TRE/2032/2008, de 10 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Unilever IC Industrial España, SLU (centre de treball del c. Perú, 84, Barcelona) per als anys 2008 i 2009 (codi de conveni n
	úm. 0814201).
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	ORDRE
	IUE/318/2008, de 23 de juny, per a l’atorgament dels guardons del Turisme de Catalunya.
	AGÈNCIA DE GESTIÓ D’AJUTS UNIVERSITARIS
	I DE RECERCA
	RESOLUCIÓ
	IUE/2035/2008, de 9 de juny, per la qual es modifiquen alguns termes de l’annex 3 de la Resolució IUE/4022/2007, de 12 de desembre, per la qual s’obren les convocatòries de beques i ajuts en matèria d’universitats per a l’any 2008 (DOGC núm. 5051, pàgina 
	4498, de 18.1.2008).
	RESOLUCIÓ
	IUE/2036/2008, de 13 de juny, per la qual s’amplia el termini de justificació dels projectes en el marc de la convocatòria d’ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca per a l’any 2005 (SGR).
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	RESOLUCIÓ
	MAH/2033/2008, de 10 de juny, de citació a termini de les persones interessades en els recursos contenciosos administratius interposats contra la Resolució MAH/3786/2007, de 30 de novembre, per la qual s’aprova la delimitació parcial d’un camí ramader.
	RESOLUCIÓ
	MAH/2034/2008, de 9 de juny, per la qual se cita a termini en el recurs contenciós administratiu núm. 135/2008 les persones que figuren a l’annex d’aquesta Resolució.
	CÀRRECS I PERSONAL
	PARLAMENT
	DE CATALUNYA
	SINDICATURA DE Comptes
	RESOLUCIÓ
	de 10 de juny de 2008, de convocatòria de concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant unitat de gestió i control de recursos informàtics del cos de tècnics de grau mitjà de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
	RESOLUCIÓ
	de 10 de juny de 2008, de convocatòria de concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant d’àrea de gestió de personal de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
	RESOLUCIÓ
	de 10 de juny de 2008, de convocatòria de concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant d’uixer major o dels que puguin quedar vacants del cos d’uixers, del grup E de titulació, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
	RESOLUCIÓ
	de 10 de juny de 2008, de convocatòria de concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant de cap de protocol, del cos de tècnics de grau mitjà de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
	RESOLUCIÓ
	de 10 de juny de 2008, de convocatòria de provisió del lloc de treball de lliure designació de secretari/ària de la secretària general de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
	DEPARTAMENT
	DE LA PRESIDÈNCIA
	DECRET
	126/2008, de 26 de juny, d’encàrrec del despatx del conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural a la consellera de Treball des del dia 27 de juny fins al dia 2 de juliol de 2008, ambdós inclosos.
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	RESOLUCIÓ
	IRP/2037/2008, de 23 d’abril, de concessió d’una medalla de bronze al mèrit policial amb distintiu blau al senyor Àngel Esquinas Garcia.
	RESOLUCIÓ
	IRP/2038/2008, de 23 d’abril, de concessió d’una medalla de bronze al mèrit policial amb distintiu blau al senyor Andreu Martin Farrero.
	RESOLUCIÓ
	IRP/2039/2008, de 23 d’abril, de concessió d’una medalla de bronze al mèrit policial amb distintiu blau al senyor Angel Montesinos Vicente, president regional d’El Corte Inglés a Catalunya.
	RESOLUCIÓ
	IRP/2040/2008, de 23 d’abril, de concessió d’una medalla de bronze al mèrit policial amb distintiu blau al senyor Àngel Garcia Ergueta, comissari principal, cap de la Brigada d’Investigació del Banc d’Espanya.
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	RESOLUCIÓ
	GAP/2048/2008, de 25 de juny, de convocatòria del procés selectiu per proveir 557 places de l’escala administrativa del cos administratiu (subgrup C1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 160).
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	RESOLUCIÓ
	JUS/2045/2008, de 16 de juny, per la qual s’atorguen destinacions en l’àmbit de Catalunya als funcionaris del cos de tramitació processal i administrativa de l’Administració de justícia (torn promoció interna), que han superat les proves selectives convoc
	ades per l’Ordre de 15 de setembre de 2006.
	DEPARTAMENT
	DE CULTURA I MITJANS
	DE COMUNICACIÓ
	INSTITUT CATALÀ
	DE LES INDÚSTRIES CULTURALS
	RESOLUCIÓ
	CMC/2041/2008, de 20 de juny, per la qual es resol el concurs extraordinari per a la provisió de diversos llocs de treball de personal laboral fix de l’Institut Català de les Indústries Culturals.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	RESOLUCIÓ
	SLT/2046/2008, de 19 de juny, per la qual es nomenen les persones membres dels consells de salut de les regions sanitàries del Servei Català de la Salut i del Consell de Salut del Consorci Sanitari de Barcelona.
	RESOLUCIÓ
	SLT/2047/2008, de 19 de juny, per la qual es nomenen les persones membres dels consells de direcció de les regions sanitàries del Servei Català de la Salut.
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
	RESOLUCIÓ
	de 13 de juny de 2008, per la qual es convoca concurs de provisió/trasllat per a la provisió de places de personal funcionari de l’escala auxiliar de serveis.
	RESOLUCIÓ
	de 13 de juny de 2008, per la qual es convoca concurs de provisió/trasllat per a la provisió d’una plaça de personal funcionari de l’escala de gestió.
	CONCURSOS I ANUNCIS
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	EDICTE
	de 6 de maig de 2008, de notificació de la resolució de l’expedient sancionador núm. TSM-7/07.
	EDICTE
	de 27 de maig de 2008, de notificació del plec de càrrecs de l’expedient sancionador ESE-08-08.
	EDICTE
	de 30 de maig de 2008, pel qual es notifica la resolució d’alçada d’un expedient sancionador.
	EDICTE
	de 3 de juny de 2008, pel qual es notifica la resolució de revocació de nomenament de bombers voluntaris.
	EDICTE
	de 3 de juny de 2008, de notificació de la proposta de resolució d’expedients sancionadors.
	EDICTE
	de 18 de juny de 2008, pel qual se cita a termini els possibles interessats en el recurs contenciós administratiu núm. 210/2008, interposat per Valisa Internacional, SA.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva de diversos contractes.
	SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT
	EDICTE
	de 29 de març de 2008, de notificació d’inici d’expedients sancionadors.
	EDICTE
	de 29 de març de 2008, de requeriment d’identificació de conductor en expedients sancionadors.
	EDICTE
	de 29 de març de 2008, de notificació de resolucions sancionadores.
	EDICTE
	de 29 de març de 2008, de notificació de resolucions de caducitat.
	EDICTE
	de 29 de març de 2008, de notificació de la resolució de recursos d’alçada.
	EDICTE
	d’11 de juny de 2008, de notificació de resolucions d’arxivament d’actuacions.
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	ANUNCI
	d’informació pública sobre l’autorització administrativa i l’aprovació del projecte de les instal·lacions per a la distribució de gas natural al terme municipal de Santa Maria de Martorelles (exp. 00020518/08).
	ANUNCI
	d’informació pública complementària sobre el parc eòlic Coll de la Garganta, dels termes municipals de la Torre de l’Espanyol, el Molar i la Figuera.
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	ANUNCI
	pel qual es fan públiques adjudicacions de diversos contractes.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	CENTRALS I INFRAESTRUCTURES
	per a lA Mobilitat i les activitats logÍstiques, SAU 
	(CIMALSA)
	ANUNCI
	pel qual es fa pública una adjudicació.
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	EDICTE
	de 19 de juny de 2008, pel qual es notifica la resolució en el procediment disciplinari tramitat a la senyora Isabel Maria García Rodríguez.
	ANUNCI
	per el qual es fan públiques les adjudicacions definitives de diversos contractes.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de gestió de serveis públics (exp. 1530/08).
	DEPARTAMENT
	DE CULTURA I MITJANS
	DE COMUNICACIÓ
	EDICTE
	d’11 de juny de 2008, de notificació de la resolució d’un recurs d’alçada interposat per Deambulants Associació Cultural.
	EDICTE
	de 12 de juny de 2008, de notificació d’una resolució a Alexis, SA.
	EDICTE
	de 13 de juny de 2008, pel qual es notifica l’admissió a tràmit del recurs contenciós administratiu 3/2008.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	ANUNCI
	pel qual es fa públic el dipòsit dels Estatuts de l’organització sindical denominada Associació Professional Independent de Tècnics Administratius de Ports.
	ANUNCI
	pel qual es fa públic el dipòsit de la modificació dels Estatuts de l’organització empresarial denominada Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida, AFELL.
	CORRECCIÓ D’ERRADA
	a l’Anunci per al qual es fa pública la modificació dels Estatuts de l’organització empresarial denominada Associació gremial de marxants i firaires de Girona i província (DOGC núm. 4601, de 27.3.2006, pàg. 14227).
	SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
	EDICTE
	de 10 de juny de 2008, de notificació d’una resolució (exp. 2006U3G320165/01).
	EDICTE
	de 10 de juny de 2008, de notificació d’una resolució (exp. 03-U-0262/01).
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	EDICTE
	de 18 de juny de 2008, de notificació de diversos actes administratius dictats en expedients sancionadors en matèria de turisme (exp. 08/17099-2007).
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	EDICTE
	de 16 de juny de 2008, de notificació de resolucions d’expedients sancionadors.
	EDICTE
	de 16 de juny de 2008, de notificació de la proposta de resolució d’expedients sancionadors (FE-T-5-2008).
	ANUNCI
	d’informació pública de la sol·licitud de legalització i ampliació del projecte d’instal·lació d’una explotació bovina al terme municipal de Santa Oliva (exp. TA20070039).
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. CC2008000361).
	ENS D’ABASTAMENT D’AIGUA - AIGÜES 
	DEL TER I DEL LLOBREGAT, EMPRESA PÚBLICA
	ANUNCI
	de correcció d’errades sobre l’edicte d’aprovació definitiva del ”Projecte de traçat per l’alternativa de la línia de costa de la canonada d’impulsió d’aigua bruta de la dessalinitzadora de l’Àrea Metropolitana de Barcelona”.
	SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA
	ANUNCI
	de concurs públic per a l’adjudicació d’un contracte de subministrament.
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
	ANUNCI
	d’adjudicació de diversos contractes.
	ANUNCI
	pel qual es convoca una licitació de serveis pel procediment obert subjecte a regulació harmonitzada.
	ANUNCI
	pel qual es convoca una licitació de serveis pel procediment obert subjecte a regulació harmonitzada.
	UNIVERSITAT POMPEU FABRA
	ANUNCI
	pel que fa pública la licitació d’un contracte de subministrament.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de subministrament.
	UNIVERSITAT DE LLEIDA
	RESOLUCIÓ
	de 26 de maig de 2008, per la qual s’aprova la delegació de competències en diversos òrgans unipersonals.
	RESOLUCIÓ
	d’11 de juny de 2008, per la qual es fa pública la delegació i la revocació de la competència per emetre còpies autèntiques, en compliment de l’article 7 del reglament de còpies autèntiques i certificacions, aprovat en la junta de govern de 15 de desembre
	 de 1997 i publicat al butlletí oficial de la universitat núm. 7.
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	DE JUSTÍCIA
	JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
	I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Santa Coloma de Farners, sobre execució de títols no judicials (exp. 188/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 d’Arenys de Mar, sobre execució de títols judicials (exp. 317/2003).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de la Bisbal d’Empordà, sobre actuacions de judici de procediment ordinari (exp. 401/2005).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Mollet del Vallès, sobre actuacions de judici verbal (exp. 547/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Lleida, sobre actuacions de judici verbal (exp. 103/2008).

		2008-06-30T16:05:08+0200
	Edició Diari Oficial Generalitat de Catalunya
	Signatura digital




