
ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL

INSTITUT CATALÀ D'ENERGIA

RESOLUCIÓ ACC/1203/2022, de 19 d'abril, per la qual es modifica la Resolució ACC/3764/2021, de 17 de
desembre, s'obre nou termini per presentar sol·licituds de les subvencions per a la creació d'oficines
d'impuls de la transició energètica en el marc de l'estratègia SOLARCAT a fi de preparar Catalunya per a la
captació, l'aprofitament i l'emmagatzematge elèctric de l'energia solar corresponents a 2022, i s'incrementa
la dotació pressupostària (ref. BDNS 601635).

En data 29 de març de 2022, s'ha publicat al DOGC la Resolució ACC/842/2022, de 24 de març, per la qual es
modifica la Resolució ACC/3550/2021, de 29 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions per a la creació d'oficines comarcals d'impuls de la transició energètica en el marc de
l'estratègia SOLARCAT a fi de preparar Catalunya per a la captació, l'aprofitament i l'emmagatzematge elèctric
de l'energia solar.

D'acord amb aquestes bases reguladores, la Resolució ACC/3764/2021, de 17 de desembre, va convocar les
subvencions per a la creació d'oficines d'impuls de la transició energètica en el marc de l'estratègia SOLARCAT
per preparar Catalunya per a la captació, l'aprofitament i l'emmagatzematge elèctric de l'energia solar
corresponents a 2022 (ref. BDNS 601635).

L'apartat 2 de la resolució de convocatòria va establir com a termini de presentació de sol·licituds 60 dies que
computaven des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC, de manera que el termini de
presentació de sol·licituds va finalitzar en data 18 de març de 2022. Així mateix, l'apartat 3 establia que
l'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions era de 3.630.000 euros a càrrec de la partida
pressupostària D/4600001/6310 dels pressupostos de l'Institut Català d'Energia per a l'any 2022, i que
l'import d'aquesta convocatòria era ampliable segons disponibilitats pressupostàries a càrrec dels pressupostos
de l'Institut Català d'Energia de l'any 2022.

Posteriorment, la Resolució ACC/842/2022, de 24 de març, modifica les bases reguladores aprovades per la
Resolució ACC/3764/2021, de 17 de desembre, per la qual s'obria la convocatòria. Concretament, es modifica
l'apartat 9.1 de l'annex 1, ja que aquelles comarques que contenen menys de deu municipis resulten
perjudicades per aquests criteris de puntuació, i no poden obtenir la valoració superior en no arribar als deu
municipis, per la qual cosa queden excloses de la convocatòria per no arribar a la puntuació mínima de 60
punts.

Conseqüentment, per tal de poder aplicar les noves condicions als ajuts convocats per la Resolució
ACC/3764/2021, és necessari obrir una nova convocatòria.

D'altra banda, atès que el total de diners que s'ha sol·licitat és de 3.645.000 euros, xifra que supera en 15.000
euros la xifra convocada inicialment, i hi ha disponibilitat pressupostària a càrrec dels pressupostos de l'any
2022, de l'Institut Català d'Energia, es procedeix a ampliar la dotació pressupostària d'aquesta línia d'ajuts
corresponent a 2022.

D'acord amb l'article 2 de la Llei 9/1991, de 3 de maig, l'Institut Català d'Energia té per finalitat l'impuls i la
realització d'iniciatives i de programes d'actuació per a la recerca, l'estudi i el suport de les actuacions de
coneixement, desenvolupament i aplicació de les tecnologies energètiques, incloses les renovables, la millora
de l'estalvi i l'eficiència energètica, el foment de l'ús racional de l'energia i, en general, la gestió òptima dels
recursos energètics en els diferents sectors econòmics de Catalunya, i l'Acord del Consell d'Administració de
l'ICAEN, de 17 de març de 2022, aprova la delegació en la presidenta del Consell d'Administració de les
facultats per aprovar i publicar aquesta convocatòria d'ajuts.

Resolc:

1. Obrir nou termini de presentació de sol·licituds dels ajuts per a la creació d'oficines d'impuls de la transició
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energètica en el marc de l'estratègia SOLARCAT per preparar Catalunya per a la captació, l'aprofitament i
l'emmagatzematge elèctric de l'energia solar corresponents a 2022, convocats per la Resolució ACC/3764/2021
(DOGC núm. 8569, de 23.12.2021).

Aquests ajuts es regeixen per la Resolució ACC/3550/2021, de 29 de novembre, per la qual s'aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions per a la creació d'oficines comarcals d'impuls de la transició
energètica en el marc de l'estratègia SOLARCAT a fi de preparar Catalunya per a la captació, l'aprofitament i
l'emmagatzematge elèctric de l'energia solar (DOGC núm. 8556, de 2.12.2021), i la Resolució ACC/842/2022,
de 24 de març, que la modifica (DOGC núm. 8636, de 29.3.2022).

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies que computen des de l'endemà de la publicació d'aquesta
Resolució al DOGC.

2. Incrementar en 15.000 euros a càrrec de la partida pressupostària D/4600001/6310 dels pressupostos de
l'Institut Català d'Energia per a l'any 2022 l'import màxim que estableix l'apartat 3 de la Resolució
ACC/3764/2021, amb una dotació resultant final de 3.645.000 euros. L'import d'aquesta convocatòria és
ampliable segons disponibilitats pressupostàries a càrrec dels pressupostos de l'Institut Català d'Energia de
l'any 2022. L'aplicació d'aquesta ampliació està condicionada a la disponibilitat efectiva del crèdit en el moment
anterior a la resolució de concessió de la subvenció.

3. Les sol·licituds presentades en el marc de la Resolució ACC/3764/2021, de 17 de desembre, es consideren
presentades en els termes de les bases reguladores aprovades per la Resolució ACC/3550/2021, de 29 de
novembre, modificades per la Resolució ACC/842/2022, de 24 de març de 2022. En el termini establert en el
punt 1, les persones que hagin presentat sol·licituds poden desistir de les seves sol·licituds per mitjans
telemàtics a través de l'Extranet de les administracions públiques catalanes, plataforma EACAT
(http://www.eacat.cat). La resolució de desistiment s'haurà de notificar a les persones interessades mitjançant
la publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.seu.cat), sense
perjudici que es puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la
notificació individual i té els mateixos efectes.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu
davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, potestativament, recurs de reposició davant la
consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural en el termini d'un mes.

Barcelona, 19 d'abril de 2022

Teresa Jordà i Roura

Presidenta del Consell d'Administració

(22.117.233)
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