BASES REGULADORES ESPECIFIQUES DE SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ
D’ACTUACIONS ORIENTADES A L’ESTALVI ENERGÈTIC
1. Objecte i finalitat
Aquestes bases tenen per objecte la regulació de les subvencions que en matèria de Medi Ambient donarà
l’Ajuntament de Masquefa, destinades a la realització d’actuacions de millores encaminades a l’estalvi
energètic d'acord amb els terminis i amb les condicions establertes en aquestes bases i consistents:
Línia 1: Ajudes d’un 20% amb un màxim de mil euros (1.000,00 €) per actuació als locals comercials
(excepte entitats bancàries), els establiments d’hostaleria i local d’entitats situades al nucli urbà de Masquefa
i de la Beguda Alta. Les ajudes es concediran per l’adquisició d’enllumenat interior i d’il·luminació exterior
per equips energèticament més eficients amb l’objectiu de reduir les emissions de CO2, inclòs els rètols de
façana.
Línia 2: Ajudes per la compra d’electrodomèstics tipus: frigorífics, combis, congeladors, forn, rentadora,
assecadores, rentaplats, aparells d’aire condicionat, plaques de cocció amb el següent criteri d’eficiència
energètica:
- 5% Classe A+
- 10% Classe A++
- 15% Classe A+++
Queden exclosos els aparells aire-aigua i aigua-aigua, d’acord amb el Reial decret 142/2003 de 7 de febrer,
pel qual es regula l’etiquetatge energètic dels aparells d’aire condicionat d’ús domèstic.
Línia 3: Ajudes del 20 % per la compra de caldera amb etiqueta d’eficiència energètica Classe A ja siguin
calderes de biomassa o de condensació.
Línia 4: Ajudes del 20 % per la instal·lació d’energia solar al habitatges amb els requisits específics següents:
- Cèdula d’habitabilitat.
- Certificat d’homologació dels col·lectors.
- Còpia del projecte tècnic que acompanya a la sol·licitud de llicència urbanística, el qual ha d’incloure la
instal·lació del sistema per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar.
Es subvencionarà un màxim de mil euros (1.000,00 €)/habitatge en relació al conjunt de les línies 2, 3 i 4,
amb independència del número d’aparells i/o sol·licituds presentades.
En tots els casos, els aparells han de ser models inclosos a la base de dades d’equips eficients de l’IDAE. Es
poden consultar les llistes al web de l’IDAE: www.idae.es
La voluntat municipal és incentivar que els particulars facin actuacions en els seus habitatges de primera
residència (ja siguin en propietat o de lloguer) i locals determinats que permetin obtenir un estalvi energètic
i a l’ús d’una energia sostenible i, d’aquesta manera, disminuir l’emissió de CO2 a l’atmosfera.
2. Beneficiaris i requisits
Podran sol·licitar i ser beneficiaris de les subvencions les persones físiques i/o jurídiques que compleixin les
següents condicions:
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1.- Ser propietari/ària o llogater/a d’un habitatge, de primera residència, o d’un local al municipi de
Masquefa i al nucli de la Beguda Alta incorporat a Masquefa i haver realitzat durant l’any 2018 i fins al 30 de
juny de 2019 actuacions que siguin subvencionables, d’acord amb les bases primera i sisena. S’admetrà que
la factura pugui ser expedida a un membre de la unitat familiar que no sigui ni el propietari/ària ni el/la
titular del contracte d’arrendament.
2.- Haver sol·licitat i obtingut llicència municipal d’obres, en aquelles actuacions on es requereixi per la
normativa urbanística aplicable.
3.- Presentar la sol·licitud de subvenció dins del termini màxim fixat en la convocatòria d’acord amb els
models normalitzats segons Annexos 1 i 2 d’aquestes bases específiques.
4.- És condició indispensable que els aparells substituïts siguin retirats per al seu reciclatge en el moment
d'efectuar la compra i que s'acrediti la correcta gestió de residus de l'aparell retirat. En els casos de primera
compra sense substitució no caldrà aquesta justificació.
5.- El sol·licitant ha d'haver realitzat el pagament de l'aparell subvencionat.
6.- En el cas de renovació de la caldera o de l'aparell d'aire condicionat, la instal·lació haurà de ser efectuada
per un instal·lador autoritzat. El canvi es farà atenent a les condicions que estableix el Reial decret
1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis, i en
particular, en el cas de la caldera, al que s'estableix respecte a l'evacuació de fums i característiques de la
caldera en la seva instrucció tècnica IT-1.3.4.1.3.1.
7.- En el cas que l'aparell comprat sigui retornat, el beneficiari no tindrà dret a l'ajut, fet que haurà de
comunicar a l'Ajuntament de Masquefa mitjançant un escrit adreçat a l’Ajuntament.
8.- A més, els beneficiaris de les accions hauran de complir els requisits següents:
8.1.- No trobar-se en cap dels supòsits previstos a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
8.2.- Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Masquefa i amb la resta de les
administracions publiques.
3. Regim jurídic
Aquestes bases estan subjectes a la Llei 38/2003, de 17 de 15, general de subvencions i al reglament de
desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, així com a la Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament de Masquefa aprovada pel Ple Municipal de 25 de gener de 2018 i publicada de
forma definitiva al BOPB de 13 de juny de 2018.
També estaran subjectes al que disposa la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència i accés a la
informació pública i bon govern de Catalunya.
En tot allò no previst en aquestes bases, serà d'aplicació les normes abans esmentades i la resta de
disposicions legals aplicables en matèria de règim local pel que fa al procediment per a la concessió de
subvencions públiques.
Els dubtes que es puguin plantejar en l'aplicació d'aquestes bases podran ser aclarits per la Junta de Govern
Local, òrgan que en tot cas les interpretarà i serà competent per a la concessió o no dels ajuts
4. Forma i termini en que s'han de presentar les sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds serà des de la data de publicació de la convocatòria en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona fins el 30 de juny de 2019, ambdós inclosos, o fins l'exhauriment
del pressupost disponible. Qualsevol sol·licitud presentada fora de termini no serà admesa a tràmit.
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En cas de tancament d’aquestes subvencions per exhauriment del pressupost s'admetran sol·licituds fins a
un percentatge del 8% per sobre del pressupost, amb data límit de 30 de juny de 2019, a efectes que, a
mesura que es produeixen renúncies o revocacions, es puguin assignar, mitjançant acord de la Junta de
Govern Local, nous atorgaments a les sol·licituds que mantinguin una posició immediatament posterior a la
de les sol·licituds subvencionades.
Per a la presentació de sol·licituds caldrà utilitzar els impresos elaborats específicament per a aquesta
convocatòria i que figuren en els Annexos 1 i 2 d’aquestes bases.
Els impresos de sol·licitud de subvenció estaran a disposició de les persones interessades al web municipal
www.masquefa.cat i a l’oficina d’atenció ciutadana. Un cop examinades la sol·licitud i la documentació
presentades, si aquestes no reuneixen els requisits que estableixen aquestes bases, es requerirà el
sol·licitant per tal que, en un termini de deu dies hàbils, esmeni el defecte o adjunti els documents
preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva sol·licitud, amb la
resolució prèvia, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques.
La sol·licitud es podrà presentar a l’oficina d’atenció al públic de l’Ajuntament de Masquefa o a través de la
seu electrònica de l’Ajuntament https://seu-e.cat/ca/web/masquefa i s'hi haurà d'adjuntar la documentació
següent:
1. Model de sol·licitud normalitzada signat per l’interessat/da o representant legal de la persona jurídica on
s'especifiquin les actuacions per les quals es sol·licita la subvenció (Annex 1).
2. Fotocopia del DNI de l’interessat/a o NIF en persones jurídiques i documentació que n'acrediti la
personalitat jurídica i el poder de representació.
3. Original de la factura (o excepcionalment tiquet de caixa) acreditativa de l’adquisició o actuació per a la
qual es demana subvenció. L’original serà retornat després d’autenticar-la per part de l’Ajuntament. En la
factura s’ha de distingir la data i el número de la factura, el CIF, el nom i el domicili de l'empresa
comercialitzadora, el NIF, el nom i el domicili del sol·licitant i el preu, la marca i el model del material i de
l’immoble on s’ha instal·lat.
L’ajuntament podrà reclamar documentació addicional si amb la factura no queda suficientment acreditat
que l’actuació suposa una millora energètica i/o altres circumstàncies que s’han d’acreditar com a requisits
de la convocatòria.
4. Model de domiciliació de pagaments, signat per la persona sol·licitant i conformat per l'entitat bancària
(Annex 2).
El preu del material objecte de subvenció serà el preu de venda al públic amb l'IVA inclòs. En cas que hi hagi
altres despeses (per retirada de l'electrodomèstic vell, de transport, etc.) caldrà que s'indiquin per separat, i
en cap cas seran subvencionables.
5. Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions a que es refereixen aquestes bases serà el de concurrència
competitiva. Es realitzarà convocatòria pública a la qual podran presentar-se les persones físiques i/o
jurídiques que compleixin els requisits que s'exigeixin, en la forma i en el lloc que es determinaran. La
convocatòria es publicarà a la web municipal, a la seu electrònica de l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i a la Base Nacional de Subvencions.
El procediment de concessió dels ajuts que regula aquestes bases específiques es regirà pel procediment
reglat i es tramitarà basant-se en l'ordre cronològic de presentació de les sol·licituds i d'acord amb el que
preveuen els articles següents i concordants.
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La Junta de Govern local serà l’encarregada de validar la documentació presentada i de concedir les
subvencions fins el màxim conjunt per a totes les línies de 50.000,00. L'atorgament d'aquests ajuts restarà
condicionat a les disponibilitats pressupostàries i es farà per rigorós ordre de presentació d’instàncies al
Registre General de l’Ajuntament de Masquefa.
Vistes les sol·licituds presentades, la Junta de Govern Local emetrà la resolució corresponent d'atorgament
dels ajuts, en el seu cas, en el termini màxim de tres mesos des de la sol·licitud de la subvenció. Si
transcorregut aquest termini no s'ha dictat i notificat la resolució expressa, les sol·licituds s'entendran
desestimades, de conformitat amb el que estableix l’article 241 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
Contra la resolució que la Junta de Govern Local, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar
recurs potestatiu de resolució davant del mateix òrgan en el termini d'un mes, comptat a partir de l'endemà
de la data de notificació de la resolució esmentada, o recurs contenciós administratiu, durant el termini de
dos mesos des de la mateixa data de notificació.
6. Import de la subvenció
Les subvencions es concediran d’acord amb els següents barems:
Línia 1: Ajudes d’un 20% amb un màxim de mil euros (1.000,00 €) per actuació als locals comercials
(excepte entitats bancàries), els establiments d’hostaleria i local d’entitats situades al nucli urbà de Masquefa
i de la Beguda Alta. Les ajudes es concediran per l’adquisició d’enllumenat interior i d’il·luminació exterior
per equips energèticament més eficients amb l’objectiu de reduir les emissions de CO2, inclòs els rètols de
façana.
Línia 2: Ajudes per la compra d’electrodomèstics tipus: frigorífics, combis, congeladors, forn, rentadora,
assecadores, rentaplats, aparells d’aire condicionat, plaques de cocció amb el següent criteri d’eficiència
energètica:
- 5% Classe A+
- 10% Classe A++
- 15% Classe A+++
Queden exclosos els aparells aire-aigua i aigua-aigua, d’acord amb el Reial decret 142/2003 de 7 de febrer,
pel qual es regula l’etiquetatge energètic dels aparells d’aire condicionat d’ús domèstic.
Línia 3: Ajudes del 20 % per la compra de caldera amb etiqueta d’eficiència energètica Classe A ja siguin
calderes de biomassa o de condensació.
Línia 4: Ajudes del 20 % per la instal·lació d’energia solar al habitatges amb els requisits específics següents:
- Cèdula d’habitabilitat.
- Certificat d’homologació dels col·lectors.
- Còpia del projecte tècnic que acompanya a la sol·licitud de llicència urbanística, el qual ha d’incloure la
instal·lació del sistema per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar.
Es subvencionarà un màxim de mil euros (1.000,00 €)/habitatge en relació al conjunt de les línies 2, 3 i 4,
amb independència del número d’aparells i/o sol·licituds presentades.
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7. Forma de pagament de la subvenció
El pagament de l'ajut es realitzarà per transferència bancària al número de compte corrent indicat pel
beneficiari a l'imprès de sol·licitud.
No es podrà canviar cap número de compte bancari de la base de dades, tret que el beneficiari adjunti una
sol·licitud signada demanant-ho i especificant el nou número de compte.
8. Obligacions dels beneficiaris
Les persones beneficiaries hauran de complir les obligacions establertes en la Llei 38/2003. En tot cas,
hauran de complir les obligacions següents:
- Acceptar la subvenció a l'efecte del compliment de les condicions fixades per a la seva aplicació. En aquest
sentit, s'entendrà acceptada tàcitament la subvenció concedida pel transcurs d'un mes a partir de la
recepció de l'acord de concessió de la subvenció sense que la persona o entitat beneficiaria hagi manifestat
expressament la seva disconformitat.
- Justificar el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió de la subvenció.
- Sotmetre's a les actuacions de comprovació que puguin efectuar els òrgans competents d'aquest
Ajuntament, aportant tota la informació que els sigui requerida.
- Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributaries i amb la Seguretat social. D'acord
amb allò establert a l'article 23.3 de la Llei general de subvencions, la presentació de la sol·licitud de
subvenció per part de la persona sol·licitant comportarà l'autorització a l'Ajuntament per recavar els
certificats de l'Agencia Estatal de l'Administració Tributaria i la Tresoreria General de la Seguretat Social,
així com el padró municipal i el cadastre.
- Conservar una còpia de la sol·licitud registrada i dels documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts,
inclosos els documents electrònics, en la mesura que puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control.
- Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits que preveu la base 11a.
- No trobar-se en els supòsits que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).
- Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de Seguretat Social i no tenir deutes
amb la Generalitat de Catalunya.
9. Compatibilitat amb altres subvencions
Les subvencions a que es refereixen aquestes bases seran compatibles amb qualsevol altra concedida per
altres administracions, ens públics o privats. Tanmateix, l'import d'aquestes subvencions conjuntament amb
el dels ingressos que s'obtinguin i el dels recursos propis que es destinaran a l'activitat, no podrà superar el
cost total del projecte que es desenvolupi. Si se supera aquest cost, s'exigirà la devolució de l'excés en la
part proporcional.
10. Revisió
Es preveu la possibilitat de revisar les subvencions ja concedides i, en especial, la possibilitat de modificar la
resolució de concessió en el cas d'alteració de les condicions o de l'obtenció concurrent d'altres ajuts.
11. Seguiment i control
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L’Ajuntament podrà realitzar les actuacions de seguiment i control necessàries per garantir que els
beneficiaris donen la 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 beneficiaris dels ajuts resten obligats a facilitar tota la informació que els sigui requerida per la
Intervenció General de l’Ajuntament, la Sindicatura de Comptes o per altres òrgans competents.
Els beneficiaris 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 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de
18.11.2003), sobre tramitació, justificació i control de subvencions.
12. Causes de revocació i procediment
12.1 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, d'acord amb el que l'article
37 de la Llei 38/2003, de 17 novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), preveu:
a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides o ocultant aquelles que l'haguessin impedit.
b) Incompliment total o parcial de l'objectiu, de l'activitat, del projecte o la no-adopció del comportament
que fonamenta la concessió de la subvenció.
c) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer que
preveuen els articles 14 i 15 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com
l'incompliment de les obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan d'això derivin
la impossibilitat de verificar la utilització dels fons percebuts, el compliment de l'objectiu, la realitat i la
regularitat de les activitats subvencionades.
d) 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 de com d'aconseguir els objectius, de realitzar l'activitat, d'executar el projecte o
d'adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.
e) Incompliment, per part del beneficiari, de l'obligació de retornar a l'Ajuntament els diners corresponents
a l'ajut en els casos de devolució de l'aparell subvencionat.
f) Altres supòsits que prevegi la normativa reguladora de la subvenció.
12.2 Si, com a conseqüència de qualsevol de les actuacions de comprovació i de control, es constata que
s'ha produït alguna de les causes de revocació esmentades anteriorment, s'iniciarà la tramitació del
procediment de revocació corresponent, que ha de concloure en el termini de sis mesos comptats des de
la data en què s'hagi notificat la resolució d'inici d'expedient, d'acord amb el que estableix la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions i normativa concordant.
13. Publicitat de les subvencions
D'acord amb l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l'Ajuntament haurà
de donar publicitat de les subvencions concedides, individualment considerades, al web de l'Ajuntament,
indicant la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al qual s'ha imputat, el beneficiari, la quantitat
concedida i les finalitats de la subvenció.
14. 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.
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15. Infraccions i sancions
A aquestes subvencions els serà aplicable el règim d'infraccions i sancions que estableixen els 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),
en tot el que sigui aplicable.
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ANNEX 1
MODEL NORMALITZAT DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ
D’ACTUACIONS ORIENTADES A L’ESTALVI ENERGÈTIC

PER

A

LA

REALITZACIÓ

DADES SOL·LICITANT:
Nom i cognoms:
DNI:
Domicili fiscal:
Actua en nom propi □ o en representació de :
DNI.
Domicili fiscal:
DADES DE L’HABITATGE o LOCAL:
Situació:
Règim tinença : Propietat □ Llogater □
És primera residència □
ACTUACIONS REALITZADES:
Línia 1:
Línia 2:
Línia 3:
Línia 4:
En tots els casos, els aparells han de ser models inclosos a la base de dades d’equips eficients de l’IDAE. Es poden consultar les
llistes al web de l’IDAE: www.idae.es

__________________ a ______________________
DECLARACIÓ:
□ Faig constar que les actuacions s’han realitzat dins l’any 2018-2019 (fins a 30 juny 2019).
□ Faig constar que estic al corrent de les meves obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Masquefa i amb la resta
de les administracions públiques.
□ Estic assabentat de les bases reguladores de la subvenció, les quals accepto.
□ Autoritzo a l’Ajuntament de Masquefa a consultar les bases de dades a la seva disposició per acreditar la titularitat
de béns immobles, la situació d’obligacions tributàries amb l’Administració i el padró municipal d’habitants, les quals
accepto i en dono el meu consentiment.
DOCUMENTACIÓ APORTADA:
□ Còpia DNI
□ Original i fotocòpia de factura acreditant l’adquisició o obra per a la qual es demana la subvenció.
□ Model de domiciliació de pagaments
□ Altra documentació justificativa de l’actuació:________________________
SOL·LICITUD
D’acord amb les bases reguladores específiques de subvencions per a la realització d’actuacions orientades a l’estalvi
energètic, aprovades pel Ple Municipal de l’Ajuntament de Masquefa el 27 de setembre de 2018, demano la concessió
de les subvencions previstes en la convocatòria, prenent com a referència la documentació aportada.
Data:_____________ Signatura
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ANNEX 2

Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de l’Ajuntament de
Masquefa (àrea SEPA)
Creditor o creditora
NIF Nom o denominació social
_____________________________________________________________________________
Adreça
_____________________________________________________________________________
Codi postal Població Telèfon Correu electrònic
_____________________________________________________________________________

Alta de dades bancàries
Denominació de l’entitat bancària
_____________________________________________________________________________
Codi IBAN (24 dígits)
_____________________________________________________________________________
Adreça
_____________________________________________________________________________
Codi postal Població
_____________________________________________________________________________
Diligència de conformitat de l’entitat bancària (signada i segellada)
Signatura del creditor o creditora

Localitat i data:_____________________________________
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades
personals s’incorporaran als fitxers de l’Ajuntament de Masquefa, amb la finalitat de dur a terme el control i gestió dels pagaments a
creditors i de transferències als bancs.
Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament d’aquestes dades, podeu adreçar-vos per escrit a
l’Ajuntament: masquefa@diba.cat, tal com preveu la legislació vigent.

El secretari acctal,
Ramon Rigol Nutó
Masquefa, el dia de la data de la signatura digital
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