ORDENANÇA Nº 38 REGULADORA DE LES SUBVENCIONS COM A
MESURES APLICABLES PER AL FOMENT DE LA INSTAL·LACIÓ NO
OBLIGATÒRIA DE SISTEMES PER L’APROFITAMENT TÈRMIC O ELÈCTRIC
DE L’ENERGIA PROVINENT DE FONTS RENOVABLES.
Capítol 1
Disposicions generals, objecte i finalitat de l’Ordenança.
Article 1.1.- El fonament legal d’aquesta ordenança s’empara en el que disposen els articles
223 a 226 de la Llei 8/1987 de 15 d’abril, actualitzada pel DECRET LEGISLATIU
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, i els articles 118 a 135 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).
2.- En compliment del mandat establert en l’article 124 del ROAS, aquesta
Ordenança regula els aspectes següents:
a) L’objecte de la subvenció.
b) Els requisits que han de reunir els beneficiaris i la forma d’acreditar-los.
c) El termini i la forma de justificació del compliment de la finalitat per a la qual
es concedeix la subvenció.
d) Les garanties a favor dels interessos públics.
e) Els supòsits de revisió de les subvencions concedides.
f) La forma de la concessió de les subvencions i el termini per a l’atorgament.
Article 2
1.- Es objecte d’aquesta ordenança l’atorgament de subvencions pròpies per a
incentivar el foment de la instal·lació no obligatòria de sistemes per l’aprofitament
tèrmic o elèctric de l’energia provinent de fonts renovables.
2.- Les subvencions consistiran en una atribució dinerària efectiva en la quantitat
que s’especificarà.
Capítol II
De les subvencions i els seus beneficiaris
Article 3
1.- Les subvencions tenen caràcter voluntari i eventual, són revocables i reduïbles
i no poden ser invocades com a precedent.
Article 4
1.- En cap cas, les subvencions no poden respondre a criteris de mera liberalitat.
Article 5
1.- Les subvencions que son objecte d’aquesta ordenança les concedeix
l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts per a la realització de les següents activitats
subvencionables:
 Inversions en la instal·lació no obligatòria de sistemes per l’aprofitament
tèrmic o elèctric de l’energia provinent de fonts renovables.
2.- Les subvencions consisteixen en l’atribució efectiva d’una quantitat
determinada de diners que serà avaluada en funció de les quotes de l’impost de
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béns immobles (IBI), l’impost d’activitats econòmiques (IAE) i l’impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres.(ICIO), sempre que no superin l’import de la
inversió i de la forma següent:
a) 50% de l’import de la quota íntegra de l’IBI, durant 1 any a la finalització de
les obres, d’aquelles finques en que es realitzin obres d’instal·lacions no
obligatòries, de sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia
provinent de fonts renovables.
b) 50% de l’import de la quota íntegra de l’IAE, durant 1 any a la finalització
de les obres, d’aquelles finques en que es realitzin obres d’instal·lacions no
obligatòries, de sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia
provinent de fonts renovables.
c) 50% de l’import de la quota íntegra de l’ICIO de les obres, d’aquelles
finques en que es realitzin obres d’instal·lacions no obligatòries, de
sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent de fonts
renovables.
Article 6
1.- Podran ser beneficiàries de les subvencions que atorga l’Ajuntament de Sant
Joan les Fonts, les persones físiques i jurídiques que realitzin alguna o algunes
de les activitats descrites en l’article 5.1.
Respecte a les actuacions compreses dins la lletra a de l’article 5.1, podran ser
beneficiaris de les subvencions els propietaris, i persones que gaudeixin d'un dret
real d’ús i gaudí respectes de les edificacions domèstiques i industrials.
Article 7
Els requisits que han de complir els beneficiaris de les subvencions són els
següents:
- L’acreditació fefaent de la personalitat si s'escau, de la representació.
- La justificació que l’activitat subvencionable s’adequa a aquesta ordenança.
Article 8
A) Són drets dels beneficiaris:
- Percebre la subvenció atorgada per l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts en les
condicions fixades en l’acord de concessió, sense perjudici de les facultats que
l’Ajuntament es reserva per al fraccionament i/o ajornament del lliurament.
d) Són deures dels beneficiaris:
- Aplicar estrictament la subvenció a la finalitat objecte de l’ajut.
- Presentar la documentació justificativa que requereix l’Ajuntament.
- Justificar les despeses realitzades en un termini no superior als trenta dies a
comptar de la data de finalització de l’activitat subvencionada. L’obra serà
examinada pel tècnic municipal.
- Facilitar la fiscalització del compliment de la finalitat objecte de la subvenció.
CAPITOL III
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Procediment per a l’atorgament de subvencions
Article 9
Les sol·licituds de subvenció es presentaran al Registre General de la Corporació,
juntament amb la sol·licitud de les corresponents llicències d’obres i/o activitats.
La documentació que cal presentar a més de la que s’assenyala en l’article 7è.,
és la següent:
- Instància de sol·licitud.
- Memòria explicativa de l’activitat objecte de la sol·licitud de subvenció .
- Determinació del pressupost total de l’activitat i de la subvenció que se sol·licita.
Article 10
Si s’observessin deficiències en la documentació presentada o es considerés
necessària l’aportació de documentació complementària, es requerirà al
sol·licitant perquè les esmeni o la presenti en un termini màxim de deu dies, i se
l’advertirà que, en cas contrari, es declararà la caducitat de la instància i l’arxiu de
les actuacions sense cap altre tràmit.
Article 11.Rebuda la sol·licitud, aquesta serà informada pel Tècnic corresponent, segons
l’activitat, i el regidor de l’Àrea afectada, d’acord amb la distribució de matèries
fixada en l’organigrama municipal. El Regidor elevarà la proposta que s’escaigui
a la Junta de Govern Local, un cop obtingut l’informe de disponibilitat
pressupostària que inexcusablement haurà d’emetre la intervenció de fons
municipal.
Article 12.1.- El termini màxim per l’adopció de l’acord corresponent per la Comissió de
Govern serà de tres mesos des de la data d’entrada de la sol·licitud al Registre
General de la Corporació.
2.- L’acord de concessió de la subvenció determinarà el moment de la seva
percepció.
Determinació que seguirà les següents pautes:
- Les subvencions que constitueixen en un pagament únic, es lliuraran d’una sola
vegada en el termini que s’estableixi a l’acord de concessió.
- Les subvencions que mantenen la seva vigència durant un període de temps
superior a un any es lliuraran per la quantitat que correspongui a l’exercici
corresponent, en el moment que l’Ajuntament acordi dins l’exercici.
CAPITOL IV
Justificació i fiscalització
Article 14.1.- L’Ajuntament de Sant Joan les Fonts podrà en qualsevol moment verificar
l’adequació de l’activitat subvencionada a les finalitats declarades pel beneficiari.
2.- L’incompliment manifest de les finalitats de l’activitat subvencionada a
l’oposició injustificada del beneficiari a facilitar l’activitat de control facultarà
l’Ajuntament per a la revocació de l’ajut i per a l’exigència, si s’escau, des
rescabalament de les quantitats ingressades indegudament.
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3.- L’Ajuntament de Sant Joan les Fonts, en cas de revocació de subvencions,
podrà utilitzar la via de constrenyiment o retenir saldos a favor del beneficiari
incomplidor per al rescabalament de subvenció revocada.
Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació íntegra al
Butlletí Oficial de la Província.
Es fa públic, tot fent avinent que contra el present acord, que esgota la via
administrativa, es podrà interposar recurs Contenciós-Administratiu del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a partir de la
publicació de la present resolució si bé es podrà interposar qualsevol altre recurs
que es consideri convenient.
Aquesta Ordenança ha estat aprovada pel Ple de l’Ajuntament en data 23
d’octubre de 2017
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