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DEPARTAMENT
DE TREBALL I INDÚSTRIA
Educació preescolar: 2 unitats amb capacitat
per a 24 llocs escolars.
Educació infantil: 1 unitat amb capacitat per
a 24 llocs escolars.
Educació primària: 3 unitats amb capacitat
per a 60 llocs escolars.
(05.069.109)

*

ORDRE
TRI/110/2005, de 16 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per subvencionar la realització d’actuacions en matèria d’estalvi, eficiència energètica i aprofitament dels recursos
energètics renovables i s’obre la convocatòria per
a l’any 2005 (codi d’ajut 10202 i Z06).
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 el canvi climàtic. Per tal d’assolir aquests
objectius i contribuir així al compliment del
Protocol de Kyoto, cal fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica, la promoció de l’aprofitament 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.
La Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial del Departament de Treball
i Indústria és la unitat que té assignada l’execució
de les activitats que emanen de la política energètica de la Generalitat de Catalunya, 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.
Per tant, vista la Llei 11/2004, de 27 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2005 i d’acord amb el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de
31.12.2002), i amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm.
276, de 18.11.2003);
Per això, vistos els informes favorables emesos per l’Assessoria Jurídica i la Intervenció
Delegada, a proposta de la Direcció d’Energia,
Mines i Seguretat Industrial, i en ús de les atribucions que em són conferides,
ORDENO:
Article 1
Objecte
S’obre la convocatòria pública per subvencionar la realització d’actuacions en matèria d’estalvi, eficiència energètica i aprofitament dels
recursos energètics renovables per a l’any 2005.
Article 2
Bases reguladores
S’aproven les bases que hauran de regir aquesta convocatòria, les quals figuren a l’annex 1
d’aquesta Ordre.
Article 3
Dotació màxima per a l’any 2005 i aplicacions
pressupostàries per al seu finançament
La dotació màxima que es destina als ajuts
objecte d’aquesta Ordre per al 2005 és de
2.309.776 euros, i el seu finançament és a càrrec
de les partides pressupostàries següents del
pressupost de la Direcció General d’Energia,
Mines i Seguretat Industrial del Departament
de Treball i Indústria per a l’any 2005:

Corporacions locals
TI09D/760400000, per un import màxim de
314.260 euros, per a inversió en estalvi i eficiència energètica.
TI09D/760400400, per un import màxim de
277.000 euros, per a inversió en energies renovables.
TI09D/460400300, per un import màxim de
39.000 euros, per a estudis i projectes d’energies
renovables.
Empreses privades
TI09D/770400500, per un import màxim de
324.270 euros, per a inversió en estalvi i eficiència energètica.
TI09D/770401000, per un import màxim de
303.000 euros, per a inversió en energies renovables.
TI09D/470401200, per un import màxim de
52.000 euros, per a estudis i projectes en matèria d’energies renovables.
Famílies i institucions sense finalitat de lucre
TI09D/780400100, per un import màxim de
671.246 euros, per a inversió en estalvi i eficiència energètica.
TI09D/780400300, per un import màxim de
199.000 euros, per a inversió en energies renovables.
TI09D/480401000, per un import màxim de
52.000 euros, per a estudis i projectes en matèria d’energies renovables.
Empreses públiques
TI09D/740400600, per un import màxim de
39.000 euros, per a inversió en energies renovables.
TI09D/440400600, per un import màxim de
39.000 euros, per a estudis i projectes d’energies
renovables.
Els ajuts que s’atorguin d’acord amb aquesta Ordre reben cofinançament dels fons estructurals de la Unió Europea dins del marc de l’Objectiu 2 (2000-2006) a través del DOCUP de
Catalunya.
Aquests crèdits seran transferits, en el seu
moment, a l’Institut Català d’Energia (ICAEN),
d’acord amb les necessitats pressupostàries originades pels ajuts que hagin estat concedits.
L’ICAEN actuarà com a entitat col·laboradora, d’acord amb el que preveu l’article 91.c)
del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i els articles 12
i 15 de la Llei 38/2003, general de subvencions.
Article 4
Convocatòria
4.1 En funció de les disponibilitats pressupostàries i per resolució del conseller de Treball i Indústria, es publicaran al DOGC les convocatòries per a la presentació de sol·licituds,
les quals indicaran la disposició en la qual consten les bases reguladores, el termini per a la presentació de sol·licituds, l’aplicació pressupostària a la qual s’han d’imputar i la seva quantia
màxima.
4.2 A mesura que es produeixin renúncies
o revocacions de les subvencions, en el supòsit
que, un cop resolta la convocatòria, no s’hagi esgotat l’import màxim destinat per a aquest exercici a les accions regulades en aquesta Ordre, o
en el cas que el Departament de Treball i Indústria obtingui fons addicionals destinats a les
accions regulades en aquesta Ordre, es podran
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assignar, mitjançant resolució del director general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, nous
atorgaments als projectes que no van arribar a
obtenir subvenció i que, atesos els criteris de
valoració 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 establerts a la present Ordre.
Article 5
Presentació de sol·licituds, terminis i òrgans competents per a la convocatòria del 2005
5.1 Les sol·licituds d’ajut, realitzades amb
el model normalitzat, s’adreçaran al director
general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial
i es presentaran a l’Institut Català d’Energia
(ICAEN), av. Diagonal, 453 bis, 08036 Barcelona, telèfon 936220500, a la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, c. Provença, 339, 08037 Barcelona, telèfon
934849400, o bé en qualsevol de les formes
previstes a 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.
5.2 L’imprès normalitzat de sol·licitud es
facilitarà per la Direcció General d’Energia,
Mines i Seguretat Industrial i per l’Institut Català d’Energia, i a les adreces d’Internet http:/
/www.gencat.net/treball o http://www.icaen.net.
5.3 El termini de presentació de sol·licituds
i documentació annexa per a la convocatòria del
2005 serà d’un mes comptat des de l’endemà de
la publicació de la present Ordre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
5.4 Les actuacions han de ser realitzades en
el bienni 2004-2005.
5.5 L’avaluació de les sol·licituds correspon
a la Comissió d’avaluació, d’acord amb les bases de l’annex d’aquesta Ordre.
5.6 La resolució d’atorgament dels ajuts
la dictarà el director general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, per delegació del
conseller de Treball i Indústria. Aquesta resolució es notificarà als beneficiaris mitjançant
correu certificat amb justificant de recepció.
El termini màxim per resoldre i notificar la
resolució serà de sis mesos a partir de la data
de finalització del termini de presentació de
sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense notificació, 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.
5.7 Aquesta resolució, que exhaureix la via
administrativa, es podrà impugnar davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu en
el termini de dos mesos des de l’endemà de la
seva notificació, sens perjudici que, potestativament, es vulgui interposar recurs de reposició en
el termini d’un mes a comptar des de l’endemà
de la seva notificació, o bé, si l’interessat és una
corporació local, requeriment potestatiu previ
davant el director general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, d’acord amb l’article 44 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini
de dos mesos a comptar des de l’endemà de la
seva notificació.
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Règim jurídic
En tot el que no estigui previst a les bases
reguladores aprovades per aquesta Ordre, s’estarà al que estableix el capítol IX del Text refós
de la Llei de finances públiques de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de
desembre, i a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de
18.11.2003), en tot el que tingui la consideració
de bàsic.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogada l’Ordre de 14 de juny de
2004, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la inclusió d’actuacions en matèria
d’estalvi, eficiència energètica i aprofitament de
recursos energètics renovables en el Pla d’estalvi
i eficiència energètica de Catalunya i s’obre la
convocatòria per a l’any 2004 (DOGC núm.
4163, de 29.6.2004).
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de
la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 16 de març de 2005
JOSEP MARIA RAÑÉ I BLASCO
Conseller de Treball i Indústria
ANNEX 1
Bases reguladores de les subvencions destinades
a la realització d’actuacions en matèria d’estalvi, eficiència energètica i aprofitament dels recursos energètics renovables
—1 Objecte dels ajuts
Són objecte de l’atorgament d’aquests ajuts
els projectes i actuacions que es puguin integrar
en algun dels apartats següents:
a) Actuacions d’utilització racional de l’energia o de substitució de fonts energètiques a la indústria, el transport, els serveis, els edificis, l’agricultura, la ramaderia i la pesca.
b) Actuacions en l’àmbit d’energia eòlica de
petita potència i microcentrals hidràuliques (fins
a 25 kW per instal·lació), aprofitament de la
biomassa i dels residus orgànics (industrials, agrícoles, urbans), geotèrmia i energia de les onades.
c) Instal·lacions d’energia solar tèrmica.
d) Instal·lacions d’energia solar fotovoltaica
connectades a la xarxa.
e) Realització d’activitats d’informació, formació i/o divulgació de criteris i tecnologies
d’estalvi, eficiència energètica i aprofitament de
les energies renovables.
f) Elaboració d’estudis i projectes en matèria d’estalvi d’energia.
g) Preparació i presentació de propostes a
programes d’àmbit europeu o internacional per
tal d’obtenir subvenció per al desenvolupament
de projectes.
En el cas de les propostes d’inversió (apartats
a, b, c i d), només seran subvencionables aquelles
actuacions que tinguin un període d’amortització simple (inversió realitzada dividida per l’estalvi econòmic aconseguit) de més de 4 anys.

—2 Destinataris/àries
2.1 Podran acollir-se als ajuts regulats per
la present Ordre:
a) Empreses públiques i d’altres ens públics.
b) Empreses privades.
c) Agrupacions de les empreses esmentades,
amb personalitat jurídica pròpia.
d) Institucions sense ànim de lucre.
e) Persones físiques.
f) Comunitats de propietaris o agrupacions
d’aquestes.
g) Corporacions locals.
h) Qualsevol altra institució o entitat similar
a les esmentades anteriorment.
2.2 Donat que aquesta línia d’ajuts es regeix
pel règim de minimis de la Comissió Europea,
no en poden ser beneficiàries les empreses del
sector del transport ni les relacionades amb la
producció, transformació o comercialització dels
productes que figuren a l’annex I del Tractat CE.
—3 Despeses subvencionables
3.1 Es consideraran subvencionables les
actuacions i els projectes que compleixin les
exigències de caràcter general sobre utilització
de tècniques, tecnologies i sistemes que impliquin una optimització de l’ús de l’energia i promoguin la reducció de l’impacte ambiental i el
desenvolupament d’infrastructures energètiques
regionals.
3.2 Les inversions s’han d’efectuar en béns
tangibles i han de ser necessàries 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 definir
l’esmentada inversió, així com els materials i
béns d’equip emprats, l’estesa d’infrastructura
(fluids, electricitat i senyals de control) i els
quadres de regulació, control i/o seguiment que
en siguin precisos. En el cas de bens inventariables, el beneficiari haurà de destinar els béns
a la finalitat 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.
S’exclou, a tots els efectes, l’IVA que gravi el
valor de les despeses.
—4 Quantia màxima de la subvenció
4.1 La quantia màxima dels ajuts per als
diferents àmbits d’actuació serà la següent:
a) Actuacions d’utilització racional de l’energia o de substitució de fonts energètiques a la indústria, el transport, els serveis i els edificis,
l’agricultura, ramaderia i pesca: 30% del cost o
inversió subvencionable.
b) Actuacions en l’àmbit de l’energia eòlica
de petita potència i microcentrals hidràuliques
(fins a 25 kW per instal·lació), l’aprofitament de
la biomassa i els residus orgànics (industrials,
agrícoles, urbans), la geotèrmia i l’energia de les
onades: 30% del cost o inversió subvencionable.
c) Actuacions en l’àmbit de l’energia solar
tèrmica: 95 euros/m2 per als captadors de plàstic, 320 euros/m2 per als captadors de buit i 222
euros/m2 per a la resta de captadors.
d) Actuacions en l’àmbit de l’energia solar
fotovoltaica: 3,8 euros/Wp instal·lat per a sistemes connectats a la xarxa elèctrica.
e) Actuacions d’informació, formació i/o
divulgació de criteris i tecnologies d’estalvi, eficiència energètica i aprofitament de les energies
renovables: 50% del cost o inversió subvencionable.
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f) Actuacions en l’àmbit d’estudis i projectes en matèria d’estalvi d’energia: 50% del cost
subvencionable.
g) Preparació i presentació de projectes a
programes d’àmbit europeu o internacional:
50% del cost subvencionable.
4.2 Un mateix projecte no podrà rebre ajuts
concurrents de diferents fons estructurals de la
Unió Europea. En el cas que existeixi concurrència amb subvencions d’altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, l’import total de les subvencions concedides en cap
cas pot superar la intensitat màxima prevista en
aquesta línia d’ajuts.
4.3 Aquests ajuts se sotmetran al Reglament
69/2001, de 12 de gener, relatiu a l’aplicació dels
articles 87 i 88 del Tractat CE a les ajudes de
minimis (DOCE L 10, de 13.1.2001). En virtut
d’aquest, el total d’ajuts de minimis atorgats a
una empresa no podran excedir de 100.000 euros
en un període de 3 anys, amb independència de
la forma de l’ajut o de l’objectiu d’aquest.
—5 Documentació a presentar
5.1 Per a totes les persones sol·licitants:
La sol·licitud realitzada amb l’imprès normalitzat s’haurà de presentar per duplicat. L’omissió en aquest imprès de l’estimació de l’estalvi
energètic aconseguit amb l’actuació (en el cas
d’inversions en obres), en el cas d’empreses
públiques o privades i corporacions locals serà
motiu suficient per invalidar la proposta. Aquesta estimació haurà d’anar acompanyada dels
càlculs justificatius.
La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de
la documentació següent:
a) Documentació tècnica necessària per a la
valoració del projecte, per duplicat.
b) Pressupost de l’actuació sol·licitada, per
duplicat.
c) Original i còpia del NIF del sol·licitant.
d) Declaració de les sol·licituds de subvencions relatives al mateix projecte dirigides a la
Unió Europea o a qualsevol altra administració
o entitat pública estatal o internacional o privada
i, si 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
de l’ajut.
e) 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.gencat.net/
economia/pressupostos/transfer.doc.
f) Declaració expressa conforme no incorre
en cap dels supòsits previstos a 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 de l’ajut.
g) Certificat acreditatiu d’estar al corrent de
les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.
h) Si escau, declaració dels ajuts en concepte
de minimis rebuts per la persona sol·licitant els
darrers tres anys amb indicació de l’import, ens
atorgant i data d’atorgament (només per a sol·licitants que desenvolupin una activitat econòmica i excloses les corporacions locals).
5.2 Documentació addicional per a corporacions locals:
a) Declaració conforme el local, sala, establiment o centre de treball compleix els requisits
establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei
de política lingüística.
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b) Acord de la Corporació local pel qual se
sol·licita la subvenció i es faculta al seu representant o càrrec perquè presenti la sol·licitud en
nom de la Corporació local.
5.3 Documentació addicional per a empreses privades, empreses públiques i altres ens
públics i per a institucions sense ànim de lucre:
a) Original i còpia de la documentació que
acredita la constitució de l’entitat o societat.
b) Original i còpia de la documentació que
acredita el registre de l’entitat (només per a
entitats sense ànim de lucre).
c) Original i còpia 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.
d) Original i còpia del nomenament, de la
delegació de facultats efectuada o dels poders
del representant de la societat o entitat.
e) Original i còpia del DNI del representant.
f) Declaració conforme el local, sala, establiment o centre de treball compleix els requisits
establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei
de política lingüística.
g) 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.
h) Per a actuacions relatives a l’ús racional
de l’energia o substitució de fonts energètiques
a la indústria, declaració de si es tracta d’una
petita o mitjana empresa. A l’efecte d’aquests
ajuts, s’entén per petita i mitjana empresa aquella que compleix amb els criteris establerts en
la Recomanació recollida a l’annex I del Reglament CE núm. 70/2001, de 12 de gener, relatiu
a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE
a les ajudes estatals a petites i mitjanes empreses.
5.4 En el supòsit que la documentació esmentada en els apartats a), b) i c) de l’apartat
5.1, i a), b), c), d) i e) de l’apartat 5.3 ja hagués
estat aportada amb una sol·licitud presentada
anteriorment, el sol·licitant té dret a no presentar
de nou els documents, en aplicació del que preveu l’article 35.f) de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i ho farà constar així en la seva sol·licitud.
—6 Esmenes i millora de les sol·licituds
6.1 Examinades les sol·licituds presentades,
si no reuneixen els requisits que estableix aquesta Ordre o bé els manca documentació, o bé es
considera convenient esmenar-les, modificar-les
o millorar-les, es requerirà a l’interessat perquè
en un termini de deu dies esmeni el defecte, modifiqui 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.
6.2 L’òrgan competent podrà demanar a la
persona sol·licitant la modificació o millora
voluntària dels termes de la sol·licitud, i se’n
deixarà constància en la tramitació del procediment.

8163

—7 Òrgans d’avaluació i selecció i criteris de
valoració
7.1 L’avaluació de les sol·licituds serà realitzada mitjançant una comissió tècnica d’avaluació constituïda a aquest efecte.
7.2 El procediment de concessió dels ajuts
regulats en aquesta Ordre es tramitarà en règim
de concurrència competitiva i es tindran en
compte els criteris de valoració que s’estableixen a l’annex 2, en funció del tipus d’actuació
de què es tracti.
—8 Comissió tècnica d’avaluació
8.1 La comissió tècnica d’avaluació de les
sol·licituds presentades estarà integrada pel
subdirector de Promoció i Operació de l’ICAEN, que actuarà com a president, per un representant de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial i per un representant
de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat del Departament de Medi
Ambient i Habitatge.
8.2 A les reunions de la comissió hi assistirà
un representant de l’Institut Català d’Energia,
que actuarà com a secretari.
8.3 A les reunions hi podran assistir, amb
veu però sense vot, els tècnics encarregats de la
valoració dels projectes, que actuaran com a
ponents de la Comissió.
Aquests tècnics presentaran a la Comissió un
informe avaluant els projectes en base a l’aplicació dels criteris de valoració establerts a l’annex 2. En qualsevol cas, l’aprovació final dels
projectes restarà condicionada a les disponibilitats pressupostàries.
8.4 Avaluades les sol·licituds i a la vista dels
informes esmentats, la comissió tècnica emetrà
una acta amb indicació dels resultats de les avaluacions efectuades.
—9 Tramitació, concessió i denegació de les
subvencions
9.1 Es delega en el director general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial la concessió o
la denegació d’aquestes subvencions, així com
la resolució de les incidències que es puguin
produir.
9.2 A la vista de l’expedient i de l’acta de la
comissió tècnica, i a proposta del subdirector de
Promoció i Operació de l’ICAEN, el director
general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial emetrà la corresponent resolució sobre les
sol·licituds de subvencions, degudament motivada, previ el tràmit d’audiència, del qual se’n
podrà prescindir quan no figurin en el procediment ni es tinguin en compte altres fets ni altres
al·legacions i proves que les presentades pels
interessats.
—10 Revisió
Hi ha la possibilitat de revisar les subvencions ja concedides, en especial la possibilitat de
modificació de la resolució de concessió en el cas
d’alteració de les condicions o de l’obtenció
concurrent d’altres ajuts.
—11 Obligacions dels/de les beneficiaris/àries
Els/les beneficiaris/àries de les subvencions
regulades a la present Ordre resten sotmesos/
es a les obligacions comunes següents:
11.1 Complir l’objectiu, executar el projecte
o realitzar l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció i acreditar-ho davant el Departament de Treball i Indústria.
11.2 Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que corresponguin a la Direcció General
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d’Energia, Mines i Seguretat Industrial o a
l’ICAEN, i a les de control de l’activitat econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a altres
òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, aportant tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions
anteriors.
11.3 Comunicar a la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial i/o a l’Institut
Català d’Energia l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol de les administracions 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 justificació de l’aplicació.
11.4 Sol·licitar al Departament de Treball
i Indústria qualsevol canvi que, dins de la mateixa finalitat, es pugui produir en la destinació
de la subvenció. Caldrà resolució expressa del
director general d’Energia, Mines i Seguretat
Industrial per modificar qualsevol de les condicions que van motivar la resolució d’atorgament
de la subvenció, que s’entendrà desestimatòria
transcorreguts 30 dies hàbils des de la recepció
de la sol·licitud d’autorització sense resolució
expressa .
11.5 Informar de totes les incidències relatives a les accions subvencionades.
11.6 Conservar els documents justificatius
de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, en tant que puguin ser
objecte de les actuacions de comprovació i control.
11.7 Procedir al reintegrament dels fons
percebuts en els supòsits contemplats a l’apartat 15 d’aquest annex.
11.8 En el cas d’empreses públiques, empreses privades i institucions sense finalitat de lucre amb 50 o més treballadors, donar ocupació
almenys a un 2% de treballadors amb disminució sobre el nombre total de treballadors de l’entitat o compliment de les mesures alternatives,
de conformitat amb el que disposen l’article 38
de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració dels
disminuïts (BOE de 30.4.1982), el Reial decret
27/2000, de 14 de gener (BOE de 26.1.2000),
modificat pel Reial decret 290/2004, de 20 de
febrer, i el Decret 246/2000, de 24 de juliol
(DOGC núm. 3196, de 2.8.2000).
11.9 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).
11.10 Acreditar, amb anterioritat a dictarse 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 les 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 beneficiari fins a satisfer els deutes
pendents.
11.11 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).
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11.12 Els sol·licitants, quan es tracti d’empreses, hauran d’acreditar que l’ajut sol·licitat
no incompleix la normativa de minimis que estableix el Reglament CE núm. 69/2001, de 12 de
gener, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del
Tractat CE als ajuts de minimis.
11.13 Per percebre la subvenció, les entitats
beneficiàries, en cas d’obres d’inversió, 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:
Títol de la inversió.
“Instal·lació subvencionada pel Departament
de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya” (tipus de lletra: helvètica o similar)
Logotip de la Generalitat de Catalunya (senyal en vermell)
Logotip FEDER (quan escaigui)
En el cas d’estudi de viabilitat i projectes,
caldrà especificar en l’estudi, de forma prou
visible, l’obtenció de la subvenció i el cofinançament europeu en el marc d’aquesta convocatòria.
En el cas d’actuacions d’informació, formació i/o divulgació, caldrà especificar en la cartelleria i publicacions derivades de l’activitat el
suport obtingut en el marc d’aquesta convocatòria així com la participació del FEDER.
—12 Obligacions de l’ICAEN com a entitat
col·laboradora
L’ICAEN, en qualitat d’entitat col·laboradora, s’obliga al compliment de les obligacions
següents:
a) Lliurar als/a les beneficiaris/àries els fons
rebuts del Departament de Treball i Indústria
a fi de fer efectiu el pagament d’aquests ajuts en
el moment procedimentalment establert.
b) Comprovar el compliment i l’efectivitat de
les condicions en les quals s’ha basat la concessió
de la subvenció així com la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat.
c) Lliurar a l’ens concedent la justificació
presentada pels/per les beneficiaris/àries.
d) Justificar el lliurament dels fons percebuts
davant l’ens concedent de la subvenció, abans
del 31 de juliol de 2006.
e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que l’ens concedent pugui efectuar relatives
a la gestió d’aquests fons així com a qualsevol
altra actuació de comprovació i de control financer que puguin dur a terme els òrgans de control competents, autonòmics, nacionals o comunitaris i s’obliga, en aquest cas, a facilitar tota la
informació que li sigui requerida.
—13 Justificació
13.1 El/la beneficiari/ària de la subvenció
haurà de justificar mitjançant factures o documents anàlegs, originals i fotocòpies, la despesa per a la qual va sol·licitar l’ajut, com a màxim
el 31.12.2005.
En el cas de les corporacions locals, es podran
presentar les certificacions de les obres realitzades, aprovades per l’òrgan de govern corresponent. Quan l’activitat subvencionada hagi
estat finançada, a més de la subvenció, amb fons
propis o d’altres subvencions o recursos, en la
justificació s’haurà d’acreditar l’import, procedència i aplicació dels fons esmentats a l’activitat
subvencionada.
En el supòsit de realització de projectes, es
podran presentar certificacions del cost de la
tasca realitzada pel mateix peticionari, acompa-

nyades de la documentació acreditativa del
contingut de les certificacions.
En el cas de projectes presentats a convocatòries internacionals, el titular de la subvenció
haurà de justificar, a més de les despeses ocasionades per la preparació de la proposta, la
presentació del projecte a la convocatòria, mitjançant el justificant de recepció per part de
l’organisme convocant o document similar.
En cas d’adquisició d’immobles, caldrà aportar, a més, certificat de taxador independent degudament acreditat i inscrit en el corresponent
registre oficial.
13.2 El director general d’Energia, Mines
i Seguretat Industrial podrà prorrogar excepcionalment, d’ofici o a instància del beneficiari de
la subvenció, el termini de justificació de la despesa si concorren circumstàncies que així ho
aconsellin i sense que suposi la pròrroga en l’execució de les activitats i/o inversions.
—14 Seguiment i control
14.1 La Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial o l’Institut Català
d’Energia podran realitzar les actuacions de seguiment i de control necessàries per garantir
que els beneficiaris 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.
14.2 Els/les beneficiaris/àries dels ajuts resten obligats a facilitar a les persones que realitzin
les tasques de control tota la informació que els
sigui requerida en relació amb la subvenció atorgada i l’accés a les instal·lacions on es realitzen
les accions, i tota la informació que els sigui
requerida per la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents.
14.3 En les visites de control es farà un informe, que signaran les persones que realitzen
les tasques de control i les persones responsables de l’entitat, sense que el fet que aquests
últims el signin impliqui llur conformitat amb el
seu contingut. Les persones responsables dels
centres podran afegir a l’informe esmentat aquelles observacions i al·legacions que considerin
d’interès.
14.4 Els/les beneficiaris/àries estaran sotmesos als controls financers que corresponguin,
d’acord amb el que estableixen els articles 45 i
46 de la Llei 38/2003, de 17 novembre, general
de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003),
sobre tramitació, justificació i control de subvencions.
14.5 Les funcions de control es faran d’ofici
o a instància de persona interessada, d’acord
amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
—15 Forma de pagament
El pagament de la subvenció es farà efectiu
en un únic lliurament un cop justificada l’execució de l’actuació subvencionada i realitzades
les actuacions de seguiment necessàries en els
termes que estableixen les bases 12 i 13.
A partir d’aquest moment i als efectes del
pagament efectiu, el Departament de Treball
i Indústria transferirà a l’Institut Català d’Energia el crèdit suficient a fi que l’Institut Català
d’Energia tramiti el pagament efectiu de les
subvencions als/a les beneficiaris/àries corresponents.
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—16 Incompliment, causes de revocació i procediment
16.1 El/la beneficiari/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 servei d’acord
amb la normativa aplicable. La contravenció de
qualsevol d’aquests aspectes podrà ser considerada causa d’incompliment de les condicions
d’atorgament de la subvenció.
16.2 Si els titulars no compleixen les condicions d’atorgament de la subvenció per causes
que els siguin directament imputables, la subvenció es reduirà en proporció a l’incompliment
esmentat, sens perjudici que l’òrgan concedent
en disposi la revocació total, en cas de no poder
assolir els objectius de la subvenció.
16.3 Són causes de revocació i es procedirà a la revocació total o parcial de la subvenció
i, si escau, al reintegrament de les quantitats percebudes indegudament, amb l’interès legal, des
del moment del pagament de la subvenció i fins
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 finances 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),
les següents:
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 de fins al 31 de desembre de 2005.
c) Incompliment de l’obligació de justificació o justificació insuficient, en els termes establerts a l’article 30 de la Llei 38/2003, de 17 novembre, general de subvencions (BOE núm.
276, de 18.11.2003), i en aquesta Ordre.
d) Incompliment per part dels/de les beneficiaris/àries de l’obligació d’adoptar mesures de
difusió per tal de donar l’adequada publicitat del
caràcter públic del finançament 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 en la base 13, així com l’incompliment de les obligacions comptables,
registrals o de conservació de documents quan
d’això es derivi la impossibilitat de verificar 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 finalitat, procedents de qualsevol
administració o ens públics o privats, nacionals,
de la Unió Europea o d’organismes internacionals.
g) Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració als beneficiaris, així com
dels compromisos per aquests assumits, amb
motiu de la concessió de la subvenció, sempre
que afectin o es refereixin a la manera en què
s’han d’aconseguir els objectius, realitzar l’activitat, executar el projecte o adoptar el compor-
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tament que fonamenta la concessió de la subvenció.
h) Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració als beneficiaris, així com
dels compromisos per aquests assumits, amb
motiu de la concessió de la subvenció, diferents
dels anteriors, quan d’això es derivi la impossibilitat de verificar 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 finalitat, procedents
de qualsevol administració o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.
i) L’adopció, en virtut del que estableixen els
articles 87 a 89 del Tractat de la Unió Europea,
d’una decisió de la qual es derivi una necessitat
de reintegrament.
j) En els altres supòsits previstos a 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 subvencions d’altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, superi el cost a desenvolupar pel/per la
beneficiari/ària.
l) L’incompliment de l’obligació de destí dels
béns inventariables establerta al paràgraf segon
de la base 3 d’aquest annex.
16.4 Si, com a conseqüència de qualsevol de
les actuacions de comprovació i control esmentades en la base 14, es constata que s’ha produït
alguna de les causes de revocació esmentades
en el paràgraf anterior, s’iniciarà la tramitació
del corresponent procediment de revocació,
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 finances públiques de Catalunya.
16.5 La iniciació del procediment de revocació es notificarà al/a la beneficiari/ària 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.
16.6 Posteriorment, i immediatament abans
que es redacti la proposta de resolució, s’atorgarà a l’interessat/ada el tràmit d’audiència corresponent per tal que, en el termini de deu dies,
al·legui i presenti els documents i les justificacions que consideri oportunes.
16.7 Transcorregut el termini esmentat, el
director general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, i a proposta del subdirector 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.
16.8 La resolució del director general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, que exhaureix
la via administrativa, es podrà impugnar davant
l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu
en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva notificació, sens perjudici que, potestativament, es vulgui interposar recurs de
reposició en el termini d’un mes a comptar de
l’endemà de la seva notificació, o bé, si l’interessat és una corporació local, requeriment potestatiu previ davant el director general d’Energia,
Mines i Seguretat Industrial, d’acord amb l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regu-
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ladora de la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de dos mesos a comptar de
l’endemà de la seva notificació.
16.9 Els beneficiaris també poden renunciar
de forma expressa, totalment o parcialment, a
les subvencions atorgades. A aquest efecte, el
director general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial dictarà la resolució corresponent.
16.10 L’incompliment de les obligacions
imposades al/a la beneficiari/ària queda sotmès
al règim d’infraccions i sancions regulat per la
secció cinquena del capítol IX del Text refós de
la Llei de finances públiques de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de
desembre.
—17 Publicitat de les subvencions
La Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial donarà publicitat als ajuts
atorgats mitjançant l’exposició d’aquests en el
tauler d’anuncis de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial. Quan es tracti
d’ajuts superiors a 3.000 euros, s’hauran de
publicar, a més, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 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 beneficiària, la quantitat concedida, les finalitats de l’ajut i el crèdit pressupostari al qual
s’han imputat.
ANNEX 2
Criteris de valoració
Totes les sol·licituds hauran d’explicitar en la
memòria tècnica la justificació dels criteris de
valoració corresponent a l’àmbit pel qual se
sol·licita la subvenció. Altrament, no seran valorats.
Els criteris de valoració dels projectes, així
com la seva ponderació, seran els següents, per
als diferents àmbits:
1. Actuacions d’utilització racional de l’energia o de substitució de fonts energètiques a la indústria, el transport, els serveis, els edificis, l’agricultura, la ramaderia i la pesca.
a) Indústria:
Relació entre l’estalvi energètic aconseguit i
la inversió realitzada. Puntuació directament
proporcional al valor resultant:
Valor màxim: 30 punts.
- Potencial de replicabilitat:
10 punts per a aplicacions extensives a la resta
del sector.
20 punts per a aplicacions extensives a la resta
de sectors.
- Caràcter de petita o mitjana empresa del
sol·licitant:
20 punts per a petites i mitjanes empreses.
- Projectes que justifiquin una millora i innovació tecnològica en equips i/o processos:
30 punts per a l’aplicació d’una patent de nova
creació.
20 punts per a una primera aplicació de la
tecnologia i/o l’equip a la indústria catalana.
10 punts per a una primera aplicació en el
sector d’activitat a Catalunya.
b) Transport:
Relació entre l’estalvi energètic aconseguit i
la inversió realitzada. Puntuació directament
proporcional al valor resultant:
Valor màxim: 30 punts.
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- Potencial de replicabilitat:
10 punts per a aplicacions extensives a la resta
del municipi i/o zona d’influència.
20 punts per a aplicacions extensives a la resta
de Catalunya.
- Aplicacions en àmbit urbà:
10 punts per a aplicacions en àmbit urbà.
- Ús col·lectiu i/o públic:
10 punts per a aplicacions en ús col·lectiu i/
o públic.
- Caràcter innovador del projecte:
30 punts per a aplicació de patents de nova
creació.
20 punts per a primera aplicació a Catalunya.
10 punts per a primera aplicació en el municipi o zona d’influència .
c) Serveis i edificis:
Relació entre l’estalvi energètic aconseguit i
la inversió realitzada. Puntuació directament
proporcional al valor resultant:
Valor màxim: 30 punts.
- Caràcter innovador de la proposta:
30 punts per a l’aplicació d’una patent de nova
creació.
20 punts per a la primera aplicació a Catalunya.
10 punts per a la primera aplicació en el sector
d’activitat a Catalunya.
- Aplicació en àmbit urbà:
5 punts per a les aplicacions en l’àmbit urbà.
- Combinació de més d’una tecnologia:
10 punts per a les combinacions de més d’una
tecnologia d’eficiència energètica o d’energies
renovables.
- Edifici o servei d’ús col·lectiu:
5 punts per a edificis o serveis d’ús col·lectiu.
- Potencial de replicabilitat:
10 punts per a les aplicacions extensives a la
resta dels tipus d’edifici o de servei objecte de
la sol·licitud de subvenció.
20 punts per a les aplicacions extensives a la
resta dels edificis o serveis.
d) Agricultura, ramaderia i pesca:
Relació entre l’estalvi energètic aconseguit i
la inversió realitzada. Puntuació directament
proporcional al valor resultant:
Valor màxim: 30 punts.
- Potencial de replicabilitat:
10 punts per a les aplicacions extensives a la
resta del sector específic.
20 punts per a les aplicacions extensives a la
resta de l’agricultura, la ramaderia o la pesca.
- Projectes de creació i/o de millora d’infrastructures agrícoles, ramaderes i pecuàries:
10 punts per als projectes de creació i/o millora d’infrastructures d’aquest tipus.
- Caràcter innovador de la proposta:
30 punts per a l’aplicació d’una patent de nova
creació.
20 punts per a la primera aplicació a Catalunya.
10 punts per a la primera aplicació en el sector
d’activitat a Catalunya.
- Projectes de valorització energètica de residus:
10 punts per a les inversions en aquest àmbits.
2. Actuacions en l’àmbit de l’energia eòlica
de petita potència i microcentrals hidràuliques
(fins a 25 kW per instal·lació), aprofitament de
la biomassa i dels residus orgànics (industrials,
agrícoles, urbans), geotèrmia i energia de les
onades.
Relació entre l’energia produïda i la inversió

Núm. 4354 – 1.4.2005

realitzada. Puntuació directament proporcional
al valor resultant:
Valor màxim: 30 punts.
- Potencial de replicabilitat:
10 punts per a les aplicacions extensives a la
resta del sector específic.
25 punts per a les aplicacions extensives a la
resta de Catalunya.
- Projectes de creació i/o de millora d’infrastructures col·lectives:
15 punts per als projectes de creació i/o millora d’infrastructures.
- Caràcter innovador de la proposta:
30 punts per a l’aplicació d’una patent de nova
creació.
20 punts per a la primera aplicació a Catalunya.
10 punts per a la primera aplicació en el sector
d’activitat a Catalunya.
3. Instal·lacions d’energia solar tèrmica:
-Tipus d’energia que substitueix:
Carbó o energia elèctrica: 30 punts.
Gasoil o fueloil: 20 punts.
Gas natural o GLP: 10 punts.
- Integració arquitectònica:
Captadors integrats en façana o teulada: 15
punts.
Captadors superposats a la teulada: 10 punts.
Captadors a la teulada amb suports: 5 punts.
- Existència d’un sistema de control i seguiment de dades:
15 punts per a les instal·lacions amb un sistema de teleseguiment i obtenció de dades.
10 punts per a les instal·lacions amb comptadors locals de mesura de l’energia produïda.
- Sectors docent, turístic, esportiu i sanitari:
10 punts per a les instal·lacions en els sectors
docent, turístic, esportiu o sanitari.
- Innovació tecnològica:
15 punts per a les instal·lacions que aportin
elements d’innovació tecnològica en l’àmbit de
les instal·lacions d’energia solar tèrmica.
- Garantia i manteniment:
15 punts per a les instal·lacions que aportin
contractes o acords de garantia dels equips i de
manteniment.
4. Instal·lacions d’energia solar fotovoltaica:
- Innovació tecnològica:
15 punts per a les instal·lacions que aportin
elements d’innovació tecnològica en l’àmbit de
les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica.
- Existència d’un sistema de control i seguiment de dades:
15 punts per a les instal·lacions amb un sistema de teleseguiment i obtenció de dades.
10 punts per a les instal·lacions amb comptadors locals de mesura de l’energia produïda.
- Ús col·lectiu:
10 punts per a les instal·lacions d’aprofitament
col·lectiu.
- Integració arquitectònica:
Captadors integrats en façana o teulada: 15
punts.
Captadors superposats a la teulada: 10 punts.
Captadors a la teulada amb suports: 5 punts.
- Instal·lacions de potència inferior a 5kW:
30 punts per a les instal·lacions amb potència
inferior o igual a 5kWp.
15 punts per a les instal·lacions amb potència
entre 5kWp i 15kWp.
- Garantia i manteniment:
15 punts per a les instal·lacions que aportin
contractes o acords de garantia dels equips i de
manteniment.

5. Realització d’activitats d’informació, formació i/o divulgació de criteris i tecnologies
d’aprofitament de les energies renovables.
- Potencial de replicabilitat de l’actuació:
20 punts per a actuacions extensives a la resta
del sector al qual pertany el sol·licitant.
40 punts per a actuacions extensives a la resta
de sectors.
- Grau de ressonància de l’activitat:
30 punts per a les actuacions en què es prevegi una difusió posterior entre ciutadans/professionals de les conclusions i/o material tècnic
o de difusió generat (publicació, web, mailing,
etc.).
- Activitats emmarcades en un programa global d’actuacions:
30 punts per a les activitats que siguin emmarcades en un programa global d’actuacions en
aquests àmbits.
6. Elaboració d’estudis i projectes en matèria d’energies renovables.
- Potencial de replicabilitat del projecte:
20 punts per a projectes extensius a la resta
del sector al qual pertany el sol·licitant.
40 punts per a projectes extensius a la resta
de sectors.
- Relació entre l’energia produïda calculada
i la inversió proposada. Puntuació directament
proporcional al valor resultant:
Valor màxim: 30 punts.
- Projectes que justifiquin una millora i innovació tecnològica en equips i/o processos:
30 punts per a l’aplicació d’una patent de nova
creació.
20 punts per a una primera aplicació de la
tecnologia i/o l’equip a la indústria catalana.
10 punts per a una primera aplicació en el
sector d’activitat a Catalunya.
7. Preparació i presentació de propostes a
programes d’àmbit europeu o internacional per
tal d’obtenir subvenció per al desenvolupament
de projectes en matèria d’energies renovables.
- Potencial de replicabilitat del projecte:
20 punts per a projectes extensius a la resta
del sector al qual pertany el sol·licitant.
40 punts per a projectes extensius a la resta
de sectors.
- Relació entre l’energia produïda calculada
i la inversió proposada. Puntuació directament
proporcional al valor resultant:
Valor màxim: 30 punts.
- Projectes que justifiquin una millora i innovació tecnològica en equips i/o processos:
30 punts per a l’aplicació d’una patent de nova
creació.
20 punts per a una primera aplicació de la
tecnologia i/o l’equip a la indústria catalana.
10 punts per a una primera aplicació en el
sector d’activitat a Catalunya.
(05.074.159)

ORDRE
TRI/113/2005, de 2 de març, de modificació de
l’Ordre TRI/381/2004, de 22 d’octubre, per la qual
s’estableix el calendari de festes locals a Catalunya
per a l’any 2005, publicada al DOGC núm. 4250,
pàg. 21539, de 29.10.2004.
Atesa l’Ordre TRI/381/2004, de 22 d’octubre,
per la qual s’estableix el calendari de festes lo-

