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Altres anuncis – Informació i Comunicació

ANUNCI de la resolució del gerent de l'Àrea d'Economia, Recursos i 

Promoció Econòmica de 7 de juny de 2021, per la qual es fixa la data de tall 

per procedir a analitzar la documentació presentada pels interessats en 

l'homologació d'inversors privats per a la realització d'inversions de caràcter 

financer mitjançant el “Mecanisme per l'energia sostenible”.

La Comissió d'Economia i Hisenda va adoptar en sessió de data 15 de desembre de 2020 el 

següent acord:

Aprovar, el Mecanisme per l'Energia Sostenible, que es dotarà amb 50 milions d'euros del 

pressupost dels anys 2021, 2022 i 2023, amb la finalitat de permetre acompanyar i accelerar 

la transició energètica i sostenible de tot el parc d'habitatge i equipaments la ciutat, generar 

activitat econòmica i ocupació i impulsar la innovació empresarial. Aprovar la Memòria 

Tècnica del Mecanisme per l'Energia Sostenible. Aprovar les Bases del procediment per a 

l'homologació d'inversors privats per a la realització d'inversions de caràcter financer 

mitjançant el Mecanisme per l'Energia Sostenible , així com els seus Annexes. Publicar les 

Bases al Butlletí Oficial de la província de Barcelona, Gaseta municipal i web de l'Ajuntament 

de Barcelona.

En el Butlletí Oficial de la província de Barcelona de 18 de desembre de 2020 es va publicar 

l'anunci de les bases del procediment per a l'homologació d'inversors privats per a la 

realització d'inversions de caràcter financer mitjançant del mecanisme municipal denominat 

"Mecanisme per l'energia sostenible".

De conformitat amb la Base 4, que regula el procediment d'homologació, dates de tall i

terminis, els interessats podran participar en el procediment d'homologació en qualsevol 

moment. Així mateix, l'Ajuntament de Barcelona establirà i publicarà en la seva pàgina web, 

en el BOP i si és possible en altres mitjans de comunicació, les dates de tall en les que 

procedirà a analitzar la informació i documentació detallada que els interessats hagin remès 

fins a aquesta data, a efectes de la seva homologació."

En data 7 de juny de 2021, el gerent de l'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica, 

en virtut de les atribucions conferides per decret d'alcaldia de data 5 de setembre de 2019, 

ha adoptat la següent resolució:

I. Fixar com a data de tall per procedir a analitzar la documentació presentada pels

interessats a efectes d'homologació, el proper 8 de juliol de 2021, de conformitat amb el 

disposat a la Base 4 de les Bases del procediment per a l'homologació d'inversors privats per 

a la realització d'inversions de caràcter financer mitjançant del mecanisme municipal 

denominat "Mecanisme per l'energia sostenible".
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II. Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en la Gaseta 

Municipal i web de l'Ajuntament de Barcelona.

III. Comunicar la present resolució a la Comissió Tècnica de Valoració als efectes escaients.

Barcelona, 9 de juny de 2021. Mª Eugènia Riera Paino, Secretària delegada.
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