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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT
INSTITUT CATALÀ D'ENERGIA
RESOLUCIÓ EMC/598/2019, de 6 de març, de modificació del termini d'execució que preveu la Resolució
EMC/2935/2018, d'11 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2018 per a la concessió
de subvencions per a sistemes d'emmagatzematge d'energia elèctrica amb bateries associats a
instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum (ref. BDNS 428538) (DOGC núm. 7769, de 17.12.2018).
Atesa la Resolució EMC/1865/2017, de 24 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions per a sistemes d'emmagatzematge d'energia elèctrica amb bateries associats a
instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum (DOGC núm. 7424, d'1.7.2017);
Atesa la Resolució EMC/2935/2018, d'11 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2018
per a la concessió de subvencions per a sistemes d'emmagatzematge d'energia elèctrica amb bateries associats
a instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum (ref. BDNS 428538) (DOGC núm. 7769, de 17.12.2018);
Atès que el redactat de l'article 6 de l'esmentada Resolució EMC/2935/2018, d'11 de desembre, pel que fa al
termini d'execució, estableix que el termini màxim d'execució serà des de l'1 de gener de 2018 i fins a l'1
d'abril de 2019;
Vist que l'estat de tramitació actual dels expedients de subvencions, i amb la finalitat que les persones
beneficiàries disposin d'un període raonable per executar les actuacions objecte de les subvencions, aconsella
modificar el termini d'execució esmentat;
En conseqüència, 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); la normativa bàsica estatal
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), i 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, que el desenvolupa (BOE núm. 176, de 25.7.2006), així com la resta de normativa
aplicable,

Resolc:

-1 Modificar l'article 6 de la Resolució EMC/2935/2018, d'11 de desembre, per la qual es fa pública la
convocatòria de l'any 2018 per a la concessió de subvencions per a sistemes d'emmagatzematge d'energia
elèctrica amb bateries associats a instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum (ref. BDNS 428538) (DOGC núm.
7769, de 17.12.2018), pel que fa al termini d'execució previst, i que queda redactat de la manera següent:
“El termini màxim d'execució serà des de l'1 de gener de 2018 i fins al 30 de setembre de 2019.”

-2 La redacció de l'article 9 de la mateixa Resolució EMC/2935/2018, d'11 de desembre, pel que fa al termini
de justificació, es manté igual, tenint en compte, però, que la finalització del termini d'execució de les
actuacions ja no és l'1 d'abril de 2019 sinó el 30 de setembre de 2019.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició d'acord amb
el que disposen l'article 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques (BOE núm. 236, de 2.10.2015), en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la
seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
Igualment es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya d'acord amb el que disposa l'article 10.1.a) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
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jurisdicció contenciosa administrativa (BOE núm. 167, de 14.7.1998), en el termini de dos mesos a comptar de
l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 6 de març de 2019

Maria Àngels Chacón i Feixas
Presidenta del Consell d'Administració
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