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ORDRE DEL DIA
1. Esborrany de la convocatòria de subvencions pel
finançament d’inversions relatives a la prevenció, reducció i
gestió de residus de les Illes Balears per a l’any 2019 – 2020
de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
2. Presentació de les Bases de la Convocatòria d’Ajudes
Residus 2019 (PIMA Residus i PEMAR) del Ministeri de
Transició Ecològica
3. Aspectes més rellevants de la Llei 8/2019, de 19 de febrer,
de residus i sòls contaminats de les Illes Balears.
4. Precs i preguntes

CONSELLERIA
MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA
I PESCA
DIRECCIÓ GENERAL EDUCACIÓAMBIENTAL,
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Jornada informativa:
AJUDES CAIB EN MATÈRIA DE
RESIDUS
12.03.2019

Ajudes CAIB 2018
Presentació de projectes:
Els projectes objecte de sol·licitud de subvenció s'hauran de
presentar per registre d'entrada dirigits a:
Direcció General d'Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i
Residus
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Gremi de Corredors, 10, 1r pis
Polígon de Son Rossinyol
07009 Palma
Una vegada registrats, i dins del termini d'admissió de sol·licituds,
s'haurà d'enviar còpia digital del projecte juntament amb la
justificació de registre d'entrada a residus@caib.es

El termini per a la presentació de sol·licituds
finalitzarà el proper 19 de març de 2019 inclòs
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Ajudes CAIB 2018
Presentació de projectes:
Els projectes objecte de sol·licitud de subvenció s'hauran de
presentar per registre d'entrada dirigits a:
Direcció General d'Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i
Residus
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Gremi de Corredors, 10, 1r pis
Polígon de Son Rossinyol
07009 Palma
Una vegada registrats, i dins del termini d'admissió de sol·licituds,
s'haurà d'enviar còpia digital del projecte juntament amb la
justificació de registre d'entrada a residus@caib.es

El termini per a la presentació de sol·licituds
finalitzarà el proper 19 de març de 2019 inclòs
Total ajudes concedides 2018 CAIB: 516.659,60 €
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Ajudes CAIB 2019
Convocatòria de subvencions pel finançament
d’inversions relatives a la prevenció, reducció i
gestió de residus a les Illes Balears
Beneficiaris de la convocatòria

Les ajudes van destinades a les entitats locals i empreses públiques que es
dediquen a la gestió de residus en l’àmbit de les Illes Balears.

Actuacions objecte de finançament: Fins un 80% de la quantia financiable.
Any

Quantia

2019

405.000 €

2020

1.000.000 €

Actuacions
• 5.1. Redacció de projecte deixalleria i
document ambiental (150.000 €)
• 5.4. Plans i programes de prevenció de gestió
de residus municipals i campanya de
sensibilització de residus (255.000 €)




5.2. Nova construcció, millores o ampliacions
de dexailleries (850.000 €)
5.3. Deixalleries mòbils i minideixalleries
(150.000 €)

Ajudes CAIB 2019
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Convocatòria de subvencions pel finançament
d’inversions relatives a la prevenció, reducció i
gestió de residus a les Illes Balears
• Actuacions objecte de subvencions

Seran objecte de finançament les actuacions anteriors que s’hagin iniciat a
partir de dia 1 de gener de 2018 i que finalitzin la seva execució fins dia 14
d’octubre 2019 per a les actuacions 5.1 i 5.4 i fins dia 26 d’agost 2020 per a
les actuacions 5.2 i 5.3.

Cada municipi podrà sol·licitar subvenció per un màxim de quatre
actuacions, seleccionades entre el total d’actuacions objecte de
finançament.
• Requisits dels demanats de les subvencions
Per accedir a la present convocatòria els gestors hauran d’estar
tramitant la sol·licitud o estar en possessió de l’autorització de la
instal·lació de residus (dexailleria).
• Previsió de publicació de la convocatòria
Es preveu que la present convocatòria serà publicada en el BOIB
durant el mes d’abril de 2019.
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Ajudes CAIB 2019
Convocatòria de subvencions pel finançament
d’inversions relatives a la prevenció, reducció i
gestió de residus a les Illes Balears
5.2 Actuacions de nova construcció, millores o ampliacions de
les deixalleries (quantia financiable fins a 850.000 €)

Prioritat

Magatzem de residus perillosos

1

Impermeabilització i recollida de lixiviats del magatzem de residus perillosos

2

Pavimentació de la deixalleria

3

Cobert de la zona d’emmagatzematge de RAEE

4

Impermeabilització i recollida de lixiviats de la zona de emmagatzematge de RAEE

5

Oficina de recepció

6

Instal·lacions destinades a la preparació per a la reutilització, per a l’emmagatzematge separat de
RAEE susceptibles de ser preparats per a la reutilització com per a la comprovació o el tractament

7

Elements d’informació, com cartells, panels o senyalització

8

Millores en el control d’accés a la zona d’emmagatzematge de residus com ara tanques, sistemes de
control d’accés, tancaments de zones d’emmagatzematge, sistemes de videovigilància, alarmes, etc.

9

Espai habilitat dins la instal·lació per a tasques d’educació ambiental

10

Equipaments homologats (cubetes de retenció, gàbies, compactadores,
trituradores, etc.)
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Ajudes CAIB 2019
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Convocatòria de subvencions pel finançament
d’inversions relatives a la prevenció, reducció i
gestió de residus a les Illes Balears
5.3 Actuacions de deixalleries mòbils i
minideixalleries (finançament fins a 150.000 €)
Requisit: Els municipis que presentin sol·licitud per a
aquest punt, hauran de disposar, com a mínim, una
deixalleria fixa

Prioritat

Ràtio de població atesa
per la deixalleria mòbil

5.4 Plans i programes de prevenció i gestió de residus
municipals i campanyes de sensibilització
(finançament fins a 255.000 €)

 Plans i programes de prevenció i gestió de residus
municipals
 Campanyes de sensibilització de residus,
comunicació i informació

Ràtio de població atesa

(màx. de 5.000 € fins a 5.000
hab i màx. de 20.000 € per
més de 45.000 hab)

Ràtio de població atesa
(màx. de 5 €/hab fins a
16.000 hab i
màx. de 2 €/hab fins a
100.000 € > 45.000 hab)
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Ajudes estatals MITECO 2019
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Ajudes estatals MITECO 2019

Informes de seguiment anual (abans del 31 de març de 2019)
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Ajudes estatals MITECO 2019

 PIMA Residus 2019
Els Plans d'Impuls al Medi
Ambient (PIMA) es troben dins
les ajudes convocades dirigides a
impulsar accions a favor de la
millora del medi ambient i de la
integració de les polítiques de
qualitat ambiental amb les de
lluita contra el canvi climàtic.
S’han convocat les següents
ajudes dins aquest programa:
PIMA Residus – R ecollida
separada de bioresidus



PIMA Residus -Recollida
separada d’oli de cuina usat



P IMA Residus - Instal·lacions
de compostatge
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PEMAR 2019
 PEMAR- Compostatge domèstic

i comunitari
 PEMAR- Biogàs
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Ajudes estatals MITECO 2019
PIMA Residus 2019
PIMA Residus – Recollida separada de bioresidus…..925.000 €

•

•

PIMA Residus – Instal·lacions compostatge……... 925.000 €

•

PIMA Residus – Recollida separada oli de cuina.. 150.000 €



PEMAR 2019
 Compostatge domèstic i comunitari....................….…1.471.061,19 €
 Biogàs …………………………………………………………………. 250.000

€

TOTAL …........................................................……….. 3.721.061,19 €*
*Les ajudes de residus de 2019 es desglosen segons aquesta taula i compten amb aquestes
dotacions. Les quanties podran estar subjectes a les variacions que puguin produir-se en la
tramitació del Pressupost Generals de l’Estat per a 2019.

d
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Ajudes estatals MITECO 2019
Projectes Bioresidus Compostatge

Enfocat a impulsar la implantació de la recollida separada de
la fracció orgànica dels residus municipals i el seu
compostatge.

Recollida
separada
de
Implantació
i millora
bioresidus
per al
recollida
separada
de seu
bioresidus
tractament
destinats
biològica
compostatge o
digestió anaeròbia

Compostatge
domèstic i comunitari
de bioresidus

Construcció
d' instal·lacions de
compostatge
destinades al
tractament de bioresidus
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Ajudes estatals MITECO 2019
Projectes de recollida separada de bioresidus per al
seu tractament biològic. PIMA Residus

Beneficiaris: Entitats locals (municipis, mancomunitats, consorcis, etc.)

Materials i actuacions objecte de finançament: Fins un 80% de la quantia
financiable

Actuació
• Cubells airejats recollida separada de bioresidus vivendes
• Bosses compostables recollida separada fracció org
•Bosses compostables per bioresidus gran generadors
• Cubells per recollida separada de bioresidus
de comunitats de propietaris
• Contenidors per recollida separada de
bioresidus a la via pública
• Sacas recollida restos vegetals
• Cubells de color marró per a grans generadors
•Campanya informació/sensibilització a la població
•Campanya inform/sensibilització grans generadors
Campanya inform/sensibilització grans generadors

Quantia del finançament
1 €/ hab
1 €/hab
10 €/gran generador
2 €/ hab
5 €/hab
2 €/saca
100 €/gran generador
5 €/ hab
50 €/gran generador
35.000 €/ camió i projecte

Per a projectes i actuacions d'ampliació o millora, els imports màxims de finançament
seran en funció del nombre d'habitants atesos, considerant un màxim de entre 5-10
€/hab (població ≤50.000 hab) i entre 3,5 i 7 €/hab (població 5.000-50.000 hab) i 2-4
€/hab (població ≥ 50.000 hab).
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Ajudes estatals MITECO 2019
Projectes de compostatge domèstic i comunitari
de bioresidus. PEMAR

Beneficiaris : Zones rurals, o zones urbanes amb presència significativa
de vivendes unifamiliars amb jardí i d'edificacions horitzontals

Materials i actuacions objecte de finançament: Fins un 80% de
la quantia financiable.

Actuació
• Compostadors domèstics per vivendes unifamiliars
amb jardí/hort per compostatge bioresidus
• Compostadors per a zones comunitàries per
compostatge bioresidus
• Biotrituradores
•Aireadors i termòmetres
• Formació i seguiment del projecte

Quantia del finançament

80 €/compostador
200 €/m3 compostador
5.000 €/projecte
10 €/hab
12€/hab
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Ajudes estatals MITECO 2019
Projectes de construcció d'instal·lacions de
compostatge destinades al tractament de
bioresidus. PIMA Residus
Beneficiaris : Administracions que construeixin
instal·lacions de compostatge destinades exclusivament al
tractament de bioresidus recollits separadament
Materials i actuacions objecte de finançament:
Actuació

Quantia finançament

Adecuació del terreny
Obra civil de la instal·lació. No s'inclou
instal·lacions auxiliars com oficines, magatzems
per maquinària, etc.
Maquinària estrictament necessària pel procés
de compostatge
Contenidors per l'emmagatzematge dels residus
destinats al compostatge en la instal·lació

Com a màxim el 70%
dels costos
d'execució
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Ajudes estatals MITECO 2019
Projectes recollida d’oli de cuina usat per a
biocarburant. PIMA Residus

Enfocat a impulsar la implantació i la millora de la recollida separada
d'oli de cuina usat
Beneficiaris: Entitats locals que fomentin la recollida separada d'oli de cuina
usat en l'àmbit domèstic, destinat a la fabricació de biocombustible.
Materials i actuacions objecte de finançament:
quantia financiable.
Actuació
Embuts, bidons de boca ampla amb tapa o
contenidors pel dipòsit i emmagazematge d'aquest
residu en comunitats de veins, edificis públics o
privats o en la via pública
Vehicles adecuats per la recollida i transport
d'aquest residu
Actuacions d'assessorament, comunicació i informació

Fins un 80% de la

Quantia del finançament
Embuts: 0,12 €/hab
Bidons: 10 €/u
Contenidors: 150 €/u
1 vehicle per projecte fins
30.000 €
1 €/hab

Per a projectes i actuacions d'ampliació o millora, els imports màxims de
finançament seran en funció del nombre d'habitants atesos, considerant un
màxim de entre 2 €/hab (població ≤ 5.000 hab), 1,5 €/hab (població 5.000-50.000
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Ajudes estatals MITECO 2019
Projectes de Biogàs. PEMAR

Enfocat a impulsar la generació de biogàs i el seu aprofitament eficient
en alternatives diferents a la crema en torxa.
Beneficiaris: Entitats locals que fomentin aquest tipus d'iniciatives de
caràcter innovador.
Materials i actuacions objecte de finançament:
Actuació
Depuració, i injecció del biometà en la xarxa de GN. Serà
objecte d'ajuda les instal·lacions de depuració, compres ió
i emmagazematge.
Depuració i ús en flotes de transport. Serà objecte d'ajuda
les instal·lacions de depuració, compresió i
emmagazematge.
Ús del biogas en motors de cogeneració per la
producció combinada d'electricitat i calor.
Augment de la generació de biogas mitjançant canvis de
procés de instal·lacions existents

Quantia del
finançament

Finançament fins
màxim de 50% del
cost de les accions
sol·licitades
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Ajudes estatals MITECO 2019
Criteris de selecció. Ordre de prioritat
per al finançament de projectes I

Les entitats locals hauran de presentar a la DG d’Educació Ambiental,
Qualitat Ambiental i Residus la següent documentació:
• El “Formulario de Solicitud” convenientement complimentat, segons el
modelo corresponent a la convocatòria en format Excel.
• El projecte amb el contingut mínim descrit en el apartat 5.Contenido
mínimo de los proyectos.
PROJECTES DE RECOLLIDA SEPARADA DE BIORESIDUS
TIPUS DE PROJECTES

PRIORITAT

Projectes d'implantació de la recollida separada de bioresidus destinats a instal·lacions exclusivament
dedicades al Tractament biològic de bioresidus de recollida separada (es consideren projectes
d'Implantació els de municipis en els quals no existia prèviament recollida separada de bioresidus)

1

Projectes d'ampliació de la recollida separada de bioresidus destinats a instal·lacions exclusivament
dedicades al Tractament biològic de bioresidus de recollida separada (es consideren projectes
d'ampliació dels de municipis on ja existia en alguna zona la recollida separada de bioresidus i mitjançant
aquest projecte s'amplia la recollida separada en alguna zona del municipi on no existia)

2

Projectes d'ampliació de la recollida separada de bioresidus destinats a instal·lacions exclusivament
dedicades al Tractament biològic de bioresidus de recollida separada (es consideren projectes
d'ampliació dels de municipis on ja existia en alguna zona la recollida separada de bioresidus i mitjançant
aquest projecte s'amplia la recollida separada en alguna zona del municipi on no existia)

3

Projectes d'implantacions, ampliació o millor de recollida separada de bioresidus destinats a instal·lacions
de TMB en què hi ha una línia totalment independent per al Tractament exclusiu de bioresidus de
recollida separada.

4
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Ajudes estatals MITECO 2019
I

Criteris de selecció. Ordre de prioritat per al
finançament de projectes II
PROJECTES DE COMPOSTATGE DOMÈSTIC I COMUNITARI
TIPUS DE PROJECTES

PRIORITAT

Projectes d'implantació del compostatge domèstic / comunitari en municipis en els quals no existia
prèviament

1

Projectes d'ampliació / millora del compostatge domèstic / comunitari en municipis en què ja existia en
alguna zona

2

PROYECTOS DE INSTALACIONES DE COMPOSTAJE
TIPUS DE PROJECTES

PRIORITAT

Projectes de construcció d'instal·lacions de compostatge de <10000 t bioresidus/any destinades
exclusivament al tractament de bioresidus de recollida separada
Projectes de construcció d'instal·lacions de compostatge de capacitat de tractament entre 1000 i 3000 t
bioresidus/any, destinades exclusivament al tractament de bioresidus de recollida separada
Projectes de construcció d'instal·lacions de compostatge de> 3000 t bioresidus/any destinades
exclusivament al tractament de bioresidus de recollida separada
Projectes de construcció per a la millora d'instal·lacions existents destinades exclusivament al tractament
de bioresidus de recollida separada
Proyectos de construcción de una línea de compostaje totalmente independiente para el tratamiento
exclusivo de biorresiduos de recogida separada dentro de una instalación de TMB

1
2
3
4
5

PROJECTES DE RECOLLIDA SEPARADA D’OLI DE CUINA USAT
TIPUS DE PROJECTES

PRIORITAT

Projectes d'implantació de recollida separada (municipis en què no existia recollida separada d'oli de
cuina usat)
Projectes d'ampliació i millora de la recollida separada (municipis on ja existia en alguna zona la recollida
separada d'oli de cuina usat)

1
2

PROJECTES DE BIOGÀS
L’ordre de prioritat serà determinat per l’eficiència en la reducció de GEH (relació cost del projecte i quantitat GEH evitades).
Es consideraran no legibles si aquesta relació supera els 5 €/t equivalent CO2 no emesa

Ajudes estatals MITECO 2019
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Finançament:
 Seran objecte de finançament les actuacions
seleccionades que s'iniciïn dins l'exercici 2019
 Disposaran de termini d'execució de 24 mesos a partir
de la data de transferència efectiva del finançament
 El termini d'execució podrà ser prorrogable per 6 mesos
 El termini de justificació serà de 3 mesos des de la
finalització de l'execució amb pròrroga de 3 mesos

Ajudes estatals MAPAMA 2018
Presentació de projectes:
Els projectes objecte de sol·licitud de subvenció s'hauran de
presentar per registre d'entrada dirigits a:
Direcció General d'Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i
Residus
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Gremi de Corredors, 10, 1r pis
Polígon de Son Rossinyol
07009 Palma
Una vegada registrats, i dins del termini d'admissió de sol·licituds,
s'haurà d'enviar còpia digital del projecte juntament amb la
justificació de registre d'entrada a residus@caib.es

El termini per a la presentació de sol·licituds
finalitzarà el proper 19 de març de 2019 inclòs
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GRÀCIES PER LA VOSTRA
ATENCIÓ

