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Secció I. Disposicions generals
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA

11001

Ordre de 3 d’octubre de 2017 del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca per la qual
s’estableixen les bases reguladores de subvencions per al finançament d’inversions relatives a la
prevenció, la reducció i la gestió de residus
Preàmbul

La gestió correcta dels recursos és un aspecte clau en el desenvolupament sostenible europeu, d'acord amb Europa 2020, una estratègia per a
un creixement intel·ligent, sostenible i integrador, una de les iniciatives emblemàtiques de la Unió Europea.
Les Illes Balears, com la resta d’Europa, es troba en un context en el qual la producció de residus augmenta contínuament i l’activitat
econòmica vinculada als residus agafa cada vegada més importància.
Una de les eines que proposa la Unió Europea és finançar el desenvolupament de les infraestructures de gestió de residus necessàries per
complir els objectius rellevants, fomentar mesures de conscienciació respecte de la gestió adequada i la reducció de residus, activar mesures
tècniques i fiscals per donar suport al desenvolupament de mercats per als productes reutilitzats i els materials reciclats i millorar la qualitat
d’aquests materials.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/123/990694

En l’àmbit estatal, la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, constitueix el marc normatiu bàsic vigent sobre residus.
L’article 16.1 d’aquesta norma estableix que les autoritats competents poden establir mesures econòmiques, financeres i fiscals per fomentar
la prevenció de la generació de residus, implantar la recollida separada, millorar la gestió dels residus, impulsar i enfortir els mercats del
reciclatge, i també perquè el sector dels residus contribueixi a mitigar les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.
La Direcció General d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus, de conformitat amb el Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la
presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, exerceix les competències dels sistemes de gestió de residus i sòls contaminats, entre d’altres.
Aquest objectiu s’insereix dins la competència genèrica que té la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca d’acord amb l’article
30.46 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears. Per aquesta raó, la Conselleria de
Medi Ambient, Agricultura i Pesca, fent ús de les competències i funcions pròpies, acordà establir un règim de subvencions per al
finançament d’inversions relatives a la prevenció, la reducció i la gestió de residus. Aquestes subvencions estan incloses en el Pla Estratègic
de Subvencions per a l’exercici de 2017.
En l’elaboració d’aquesta Ordre s’han seguit els principis de bona regulació —necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica,
transparència i eficiència—, enumerats en l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions publiques.
Actualment la concessió d’ajudes o subvencions és l’activitat de foment principal o més important que duen a terme totes les administracions
públiques. En aquest context, el 2002 la Comunitat Autònoma de les Illes Balears elaborà una regulació sistemàtica del règim jurídic de les
subvencions, inexistent fins aleshores. Posteriorment, l’entrada en vigor de la Llei general 38/2003, de 17 de novembre, de subvencions,
determinà la necessitat de modificar-la amb la finalitat d’adequar-la a les exigències de caràcter bàsic i d’incloure-hi, també, tots els aspectes
que podien millorar-la. Aquesta modificació s’acomplí mitjançant la Llei 6/2004, de 23 de desembre, de modificació de la Llei 5/2002, la
qual, al seu torn, donà lloc al vigent Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre,
que representa un marc normatiu de rang legal que ofereix una visió unitària, integral i homogènia de l’activitat subvencional de la Comunitat
Autònoma.
L’article 12 del Text refós de la Llei de subvencions disposa que no es pot iniciar el procediment de concessió de subvencions sense que el
conseller o la consellera competent n’hagi establert prèviament les bases reguladores corresponents mitjançant una ordre. Aquest mateix
precepte legal atribueix als consellers, en ús de la potestat reglamentària, l’aprovació de les bases normatives que han de regir la concessió de
subvencions dins l’àmbit sectorial de cada conselleria.
Per tot això, en virtut de l’article 12 del Text refós de la Llei de subvencions, en relació amb els articles 33.3 i 38.2 de la Llei 4/2001, de 14
de març, del Govern de les Illes Balears, dict la següent
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ORDRE
Article 1
Objecte
1. Aquesta Ordre té l’objecte d’establir les bases reguladores que han de regir la concessió de subvencions de la Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca destinades a entitats públiques o privades per al foment de projectes i actuacions per a la prevenció, la reducció
i la gestió dels residus a les Illes Balears.
2. Les subvencions es concedeixen amb càrrec als pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dins els límits determinats per
les disponibilitats pressupostàries de cada exercici, d’acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i
no discriminació, i també el d’eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l’òrgan o l’entitat concedent i el d’eficiència en l’assignació
i la utilització dels recursos públics.
3. De conformitat amb el que estableix l’article 4.2 del Text refós de la Llei de subvencions, s’ha d’aplicar aquesta Llei quan l’ajuda
consisteixi en la cessió de béns o drets o en la prestació de serveis, l’adquisició o la contractació dels quals s’hagi fet amb la finalitat
exclusiva de lliurar-los o prestar-los a terceres persones.
Article 2
Actuacions subvencionables
1. Poden ser objecte de les subvencions regulades en aquestes bases les accions, les actuacions i els projectes que tinguin per objecte el
foment d’una activitat d’utilitat pública o d’interès social o de promoció d’una finalitat pública encaminats a:
a. Millorar el comportament ambiental en matèria de prevenció de residus.
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b. Afavorir models d’economia circular —és a dir, models que tenguin com a objectiu reduir tant l’entrada dels materials com la
producció de residus—, que tanquin el cicle.
c. Reduir la quantitat i la perillositat dels residus generats al territori balear mitjançant inversions destinades a la millora
d’instal·lacions.
d. Implementar, ampliar o millorar instal·lacions per a la prevenció, la reparació, la preparació per a la reutilització de residus i la
recollida selectiva de residus.
e. Restaurar i rehabilitar ambientalment espais degradats amb presència de residus o d’elements contaminants.
f.

Elaborar o redactar instruments de planificació en matèria de residus.

g. Implementar o millorar nous sistemes de gestió de residus.
2. No es considera subvencionable cap obra de manteniment ordinari ni cap actuació obligada per llei en l’àmbit privat.
Article 3
Compatibilitat amb altres subvencions
1. Aquestes ajudes són compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol
administració o entitat pública o privada, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, sempre que es complexi l’article 20 del
Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions.
2. En el cas que es produeixi un excés de finançament sobre el cost d’una activitat com a conseqüència d’altres subvencions d’altres entitats
públiques o privades, s’ha de reintegrar l’import total que excedeix el cost fins al límit de la subvenció atorgada.
Article 4
Persones o entitats beneficiàries
1. Poden ser persones o entitats beneficiàries d’aquestes subvencions tant persones físiques com jurídiques, de naturalesa pública o privada,
com entitats i associacions sense ànim de lucre de caràcter privat, amb personalitat jurídica, que duguin a terme la seva activitat en l’àmbit
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territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
2. No poden ser persones o entitats beneficiàries d’aquestes subvencions les persones ni les entitats en les quals concorri qualsevol de les
prohibicions que estableix l’article 10 del Text refós de la Llei de subvencions.
3. Les persones o les entitats beneficiàries han de complir les obligacions que preveuen l’article 11 del Decret legislatiu 2/2005 i l’article 14
d’aquesta Ordre.
Article 5
Convocatòria
1. Les convocatòries que es dictin a l’empara d’aquestes bases s’han d’aprovar per mitjà d’una resolució de la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca i s’han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
2. Les convocatòries han de contenir, com a mínim, la informació que indica l’article 15 del Decret legislatiu 2/2005 i també els terminis
generals a què es refereix l’article 13 d’aquesta Ordre i la resta d’aspectes que s’hi preveuen.
3. En les convocatòries s’ha d’assenyalar la quantia de la disponibilitat pressupostària màxima per atendre les sol·licituds de subvenció
—les quals poden incloure finançament de la Unió Europea i de l’Administració central—amb la indicació de la partida o les partides
pressupostàries a les quals s’ha d’imputar la despesa i, si s’escau, de les anualitats i dels imports corresponents en el supòsit que es tramitin
subvencions pluriennals, tot tenint en compte les regles particulars següents:
a. La consignació de l’import màxim destinat a les subvencions no implica que s’hagi de distribuir necessàriament de manera total
entre totes les sol·licituds presentades.
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b. L’import consignat inicialment es pot ampliar, mitjançant una resolució de modificació de la convocatòria, amb els efectes, si
escau, que disposa l’article 39.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques. La modificació esmentada, llevat que s’estableixi altrament, no implica que el termini per presentar sol·licituds s’ampliï ni
afecta la tramitació ordinària de les sol·licituds presentades i no resoltes expressament.
c. Quan la quantia total màxima de les subvencions convocades es distribueixi entre diferents crèdits pressupostaris, s’entén que la
distribució té caràcter estimatiu i que l’alteració eventual no exigeix la modificació de la convocatòria, sens perjudici de la tramitació
del procediment pressupostari i comptable, si escau.
4. Cada convocatòria ha d’establir les activitats de l’article 2 que són objecte de subvenció i les condicions i els requisits específics per
concórrer-hi.
Article 6
Presentació de sol·licituds i terminis de presentació
1. Les persones que actuïn en representació de les entitats que compleixin els requisits que preveu aquesta Ordre i els que prevegi la
convocatòria corresponent, poden presentar les sol·licituds adreçades al conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca dins el termini i en el
registre general que s’indiqui en la convocatòria, o en qualsevol de les formes que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015.
2. Juntament amb la sol·licitud, que ha de contenir les dades personals, s’ha de presentar la documentació següent:
a. Una fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la persona que actuï en representació legal de l’entitat sol·licitant. En el cas
que es tracti d’una persona jurídica, a més, una fotocòpia compulsada del document constitutiu de l’entitat, dels estatuts socials
degudament inscrits en el Registre corresponent i del document acreditatiu de la representació legal. En el cas de persones físiques,
una declaració jurada que l’activitat no té ànim de lucre.
b. Una memòria explicativa del projecte, l’activitat o l’actuació que s’ha de dur a terme, que inclogui, com a mínim:
i.

El títol.

ii. La justificació.
iii. Els objectius.
iv. La relació del projecte amb el problema ambiental de l’entorn.
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v. La descripció de les actuacions que s’han de dur a terme.
vi. Les dates i la temporalització del projecte i les actuacions.
vii. El pressupost total i desglossat per activitats, amb indicació expressa de les despeses corresponents als conceptes
subvencionables i les ajudes o subvencions concedides per altres estaments, públics o privats, per a l’actuació, i també, si s’escau, els
ingressos que es preveuen per l’execució de l’activitat.
c. La documentació que estableixi amb caràcter específic cada convocatòria.
3. La presentació de la sol·licitud comporta l’acceptació de les prescripcions contingudes en aquestes bases i en la convocatòria
corresponent, i també l’autorització a l’òrgan instructor per obtenir de manera directa l’acreditació de les obligacions a què es refereixen els
apartats 4 i 5 següents.
4. Dins el tràmit d’audiència, i abans de la proposta de resolució, les persones o les entitats proposades per la Comissió Avaluadora han
d’aportar:
a. Una declaració jurada de no incórrer en cap causa d’incompatibilitat legal per rebre aquestes subvencions.
b. Una declaració responsable que la persona o l’entitat sol·licitant es troba al corrent de les obligacions tributàries i davant la
Seguretat Social.
c. Un certificat que la persona o l’entitat sol·licitant és titular del compte bancari facilitat.
d. Una declaració expressa de la persona interessada de no haver rebut o sol·licitat altres subvencions per a les activitats proposades
en el projecte o, si s’escau, un certificat de la quantia de les subvencions rebudes o sol·licitades, que indiqui l’organisme convocant i
l’objecte de les subvencions.
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e. En el cas que la subvenció no cobreixi el 100 % dels costos, s’ha de presentar un certificat que acrediti la disponibilitat de crèdit
adequat i suficient del beneficiari per costejar la part no subvencionable de la inversió total necessària per executar el projecte o
l’actuació.
5. L’Administració autonòmica ha de comprovar d’ofici que la persona o l’entitat sol·licitant està al corrent de les obligacions amb la
Hisenda de la Comunitat Autònoma d’acord amb l’article 38.1 del Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desplegament de determinats aspectes
de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma Illes Balears.
6. La convocatòria ha d’establir el període de presentació de les sol·licituds i la documentació.
7. En el cas que la documentació no compleixi els requisits legals o els que exigeixen aquesta Ordre i la convocatòria corresponent, o no
s’hagi aportat la documentació esmentada en els paràgrafs anteriors, s’ha de requerir la persona interessada perquè, en un termini de deu dies,
esmeni la falta o adjunti els documents preceptius, i se l’ha d’advertir que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la petició, amb la
resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes que preveu l’article 21 de la Llei 39/2015.
8. En el cas que el procediment de selecció dels beneficiaris sigui un concurs, el termini es pot ampliar prudencialment, fins a cinc dies, a
petició de la persona interessada o a iniciativa de l’òrgan, quan l’aportació dels documents requerits presenti dificultats especials.
9. L’òrgan instructor del procediment pot sol·licitar, a més, tota la documentació complementària que consideri necessària per avaluar
correctament la sol·licitud.
10. Les persones o les entitats sol·licitants han de comunicar immediatament a l’òrgan competent per resoldre qualsevol variació de les
condicions o circumstàncies que s’estableixen en els apartats anteriors, amb les conseqüències que en cada cas corresponguin, sens perjudici
que també es puguin incorporar d’ofici a l’expedient.
11. La persona o l’entitat sol·licitant pot modificar la sol·licitud en els casos i sota les condicions que indica l’article 16.3 del Text refós de la
Llei de subvencions.
Article 7
Principis i criteris generals per a l’atorgament de les subvencions
1. Les subvencions regulades en aquesta Ordre s’han de concedir amb subjecció als principis d’objectivitat, transparència, publicitat i
concurrència, i, com a regla general, el sistema de selecció de les persones o les entitats beneficiàries ha de ser el concurs, per mitjà de la
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comparació en un únic procediment de totes les sol·licitud presentades, de conformitat amb els criteris genèrics que estableixen aquestes
bases i els específics que fixin les convocatòries.
2. D’acord amb això, i sens perjudici dels criteris específics corresponents a cada línia de subvencions que estableixi la convocatòria,
l’avaluació de les sol·licituds ha de tenir en compte els criteris genèrics següents:
a. El grau de contribució al compliment dels objectius fixats en els eixos i les prioritats corresponents.
b. La població beneficiada per l’actuació.
c. El grau de contribució a la conservació mediambiental.
d. La qualitat tècnica de l’actuació, entesa com la idoneïtat tècnica de les solucions plantejades en comparació d’altres formes
possibles de resolució.
e. L’existència d’estudis o informe tècnics vàlids elaborats per una entitat diferent de la sol·licitant que avali la necessitat i la
urgència de l’actuació.
3. No obstant això, la selecció de les persones i les entitats beneficiàries es pot dur a terme per procediments que no són el concurs quan no
siguin necessàries la comparació i la prelació, en un únic procediment, de totes les sol·licituds entre si. En aquests casos, les sol·licituds de
subvenció es poden resoldre individualment, a mesura que entrin al registre de l’òrgan competent, encara que no hagi acabat el termini de
presentació, d’acord amb els apartats 2 i 3 de l’article 17 del Text refós de la Llei de subvencions.
Així mateix, quan les característiques de la subvenció ho permetin i així ho prevegi la convocatòria, l’import global màxim es pot distribuir o
prorratejar entre les persones o entitats sol·licitants que compleixin els requisits per ser-ne beneficiàries.
4. Si s’exhaureixen els crèdits destinats a la convocatòria abans que acabi el termini de presentació, s’ha de suspendre la concessió de noves
ajudes mitjançant una resolució publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Article 8
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Regles generals sobre l’import de les subvencions
1. L'import de la subvenció concedida pot consistir en el finançament d’un percentatge del cost de l’actuació subvencionada o en una
quantia fixa, segons estableixi la convocatòria.
2. En tot cas, l’import de la subvenció concedida no pot ser d’una quantia que superi, de manera aïllada o en concurrència amb altres
subvencions, el cost de l’actuació objecte de subvenció.
Article 9
Òrgans competents
1. El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca és l’òrgan competent per iniciar el procediment mitjançant la convocatòria a què es
refereix l’article 5.
2. El director general d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus és l’òrgan competent per a la instrucció i la tramitació del
procediment, i ha de fer, d’ofici, totes les actuacions que consideri necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les
dades que han de servir de base a la resolució.
3. El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca és l’òrgan competent per dictar les resolucions de concessió o denegació de la
subvenció, i, si s’escau, les resolucions de modificació i revocació a què es refereixen els articles 15 i 18.
Article 10
Comissió Avaluadora
1. La Comissió Avaluadora és l’òrgan col·legiat al qual correspon examinar totes les sol·licituds presentades i emetre un informe que ha de
servir de base per a l’elaboració de la proposta de resolució que ha de formular l’òrgan instructor.
2. La Comissió Avaluadora, que s’ha de constituir preceptivament, ha d’estar composta per un president, un secretari i tres vocals com a
mínim, amb una presència equilibrada de dones i homes de conformitat amb la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes. La
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convocatòria n’ha de determinar la composició i el nombre concret de membres, d’acord amb criteris de competència professional i
d’experiència.
Article 11
Instrucció
1. Correspon al personal instructor dur a terme d’ofici les actuacions necessàries per determinar i comprovar les dades en virtut de les quals
s’ha de dictar la resolució corresponent, i en concret les que preveu l’article 16.2 del Decret legislatiu 2/2005.
2. L’òrgan instructor ha d’iniciar la instrucció del procediment amb la sol·licitud i la documentació esmentada en l’article 6.2 i traslladar
l’expedient a la Comissió Avaluadora, perquè emeti l’informe corresponent. Una vegada s’ha emès l’informe, l’òrgan instructor ha d’obrir un
tràmit d’audiència de deu dies com a mínim i quinze com a màxim perquè les persones o les entitats sol·licitants presentin els documents, les
al·legacions o les justificacions que estimin oportuns, i, en el cas que hagin estat proposades com a possibles beneficiàries, els documents que
s’indiquen en l’article 6.4 i la justificació de l’actuació, si ja s’ha dut a terme.
3. La proposta de resolució de l’òrgan instructor ha de contenir tots els aspectes que assenyala l’article 12 per a la resolució.
Article 12
Resolució i notificació
1. La resolució de concessió de subvencions s’ha de dictar d’acord amb els articles 21 del Decret legislatiu 2/2005 i 88 de la Llei 39/2015,
ha de ser motivada i ha de contenir les dades següents:
a. La identificació de la persona o l’entitat beneficiària i la descripció de l’activitat que s’ha de subvencionar.
b. El pressupost total de l’activitat subvencionada.
c. L’import de la subvenció concedida, amb l’exclusió, si escau, de l’IVA suportat.
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d. Les obligacions de la persona o l’entitat beneficiària i les garanties que la persona o l’entitat beneficiària ofereix o l’exempció
d’aquestes garanties.
e. La forma de pagament.
f.

La forma de justificació de l’aplicació dels fons percebuts.

La resolució ha d’indicar que en contra es pot interposar un recurs de reposició davant el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca,
d’acord amb els articles 123 i següents de la Llei 39/2015.
2. Si la subvenció implica una despesa pluriennal, la resolució de concessió ha de determinar, així mateix, el nombre d’exercicis a què
s’aplica la despesa i la quantia màxima que s’ha d’aplicar a cada exercici, dins els límits que fixen el Text refós de la Llei de finances i les
lleis generals de pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears respecte de les despeses pluriennals. En tot cas, pel que fa a les
anualitats posteriors a l’exercici corrent, s’entén que l’eficàcia de la resolució de concessió resta sotmesa a l’existència de crèdit adequat i
suficient en els pressuposts generals de cada exercici, com també a la previsió expressa de la línia de subvenció en el pla estratègic de
subvencions de l’any corresponent.
3. A més, la resolució de concessió pot incloure una llista ordenada de totes les sol·licituds que no s’hagin estimat perquè excedeixen la
quantia màxima del crèdit fixat en la convocatòria, amb la indicació, si escau, de la puntuació atorgada a cadascuna d’acord amb els criteris
de valoració.
En aquest cas, si alguna de les persones o entitats beneficiàries renuncia a la subvenció o n’incompleix les obligacions, amb la pèrdua
consegüent del dret al cobrament total o parcial de la subvenció, l’òrgan competent ha de resoldre, sense necessitat de dictar una nova
convocatòria i amb l’elaboració prèvia d’un informe d’avaluació de la subvenció, la concessió de la subvenció als sol·licitants següents per
ordre de puntuació, sempre que amb la renúncia o l’incompliment s’hagi alliberat prou crèdit per atendre, com a mínim, una de les
sol·licituds denegades. L’òrgan competent per resoldre ha de donar tràmit d’audiència a les persones o les entitats interessades, a fi que
aportin la documentació que els manca i acceptin la subvenció proposada. Una vegada que acceptin la subvenció, s’ha de dictar i notificar
l’acte de concessió.
4. Correspon a l’òrgan instructor la notificació individual, per mitjà d’edictes o per via telemàtica, segons els casos i de conformitat amb la
convocatòria, de les resolucions que exhaureixen el procediment de concessió de subvencions, d’acord amb l’article 21.4 del Text refós de la
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Llei de subvencions.
5. No obstant això, la resolució de concessió es pot substituir per l’acabament convencional en els termes que assenyala l’article 23 del Text
refós de la Llei de subvencions, com també complementar-se mitjançant els convenis instrumentals a què es refereix l’article 21.2 de la
mateixa norma.
Article 13
Regles generals sobre els terminis i les pròrrogues
1. Les convocatòries corresponents han de fixar els terminis següents:
a. El termini per presentar les sol·licituds.
b. Entre deu i quinze dies per al·legar i presentar els documents que preveu l’article 6 d’aquesta Ordre, els documents específics que
fixin les convocatòries i, si s’escau, les justificacions, en el tràmit d’audiència previ a la resolució, de conformitat amb l’article 82 de
la Llei 39/2015.
c. Fins a sis mesos per dictar i notificar la resolució expressa, comptadors, segons estableixi la convocatòria, des de l’endemà
d’haver-se publicat la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, des de la data d’entrada de la sol·licitud de subvenció en
el registre de l’òrgan competent per a la instrucció del procediment o des de la data d’acabament del termini de presentació de
sol·licituds.
d. Entre tres i set dies per comunicar el començament de l’activitat objecte de subvenció, en el cas que l’activitat s’hagi de fer amb
posterioritat a la presentació de la sol·licitud i la convocatòria estableixi l’obligació de comunicació.
e. El termini màxim de justificació de la subvenció, que pot consistir en una data certa o en una data determinable comptadora des
del termini d’acabament de l’activitat que, si s’escau, fixi la convocatòria.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/123/990694

f. Quinze dies per esmenar els defectes en la justificació de la subvenció que, si s’escau, apreciï l’òrgan competent per comprovar
la justificació i l’aplicació de la subvenció, amb la comunicació prèvia per escrit adreçada a la persona o l’entitat beneficiària a
aquest efecte.
g. El termini mínim d’afectació de l’activitat subvencionada a la finalitat concreta per a la qual s’ha atorgat la subvenció. En tot cas,
quan es tracti de béns o altres drets reals, aquest termini ha de ser de cinc anys per als béns susceptibles d’inscripció en un registre
públic i de dos anys per a la resta de béns.
2. El fet que hagi transcorregut el termini màxim a què es refereix l’apartat 1.c i no s’hagi dictat ni notificat la resolució expressa faculta la
persona o l’entitat interessada a entendre desestimada la sol·licitud.
3. Així mateix, d’ofici o a instància de part, quan la disponibilitat pressupostària ho permeti, es pot ampliar el termini màxim d’acabament
de l’activitat o de justificació a què es refereix l’apartat 1.e per mitjà d’una resolució motivada de l’òrgan competent per resoldre, sempre que
amb això no es perjudiquin drets de terceres persones, d’acord amb l’article 32 de la Llei 39/2015.
4. El termini per a la interposició del recurs de reposició és d’un mes, si l’acte és exprés. Un cop transcorregut aquest termini, únicament es
pot interposar un recurs contenciós administratiu, sens perjudici, si s’escau, de la procedència del recurs extraordinari de revisió. Si l’acte no
és exprés, el sol·licitant i altres possibles interessats poden interposar un recurs de reposició en qualsevol moment a partir de l’endemà del dia
que, d’acord amb la normativa específica, es produeixi l’acte presumpte.
Article 14
Obligacions de la persona o l’entitat beneficiària
1. Les persones o les entitats beneficiàries han de complir les obligacions que estableixen l’article 11 del Text refós de la Llei de
subvencions i aquestes bases i les que fixi la convocatòria corresponent. L’incompliment total o parcial d’aquestes obligacions dona lloc a la
modificació de la resolució de concessió, amb la revocació consegüent total o parcial de la subvenció concedida o, en el cas que aquesta ja
s’hagi abonat a la persona o l’entitat beneficiària, a la iniciació del procediment de reintegrament corresponent, d’acord amb els articles 20 i
21.
2. En tot cas, són obligacions de la persona o l’entitat beneficiària:
a. Adquirir el compromís de finançar la part del pressupost que no cobreixi la subvenció sol·licitada.
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b. Presentar una declaració d’estar legalment constituït i una declaració de compromís de sol·licitar les llicències necessàries per al
projecte objecte de subvenció.
c. Fer constar la imatge corporativa de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca i el fet que l’activitat està
subvencionada per la Conselleria en les publicacions i els elements de difusió, informació i publicitat, si així ho requereix la
resolució d’atorgament.
d. Facilitar la inspecció i les comprovacions necessàries pel que fa a la destinació i l’aplicació de les ajudes concedides, tant a càrrec
dels serveis de la direcció general competent per a la gestió de la subvenció com a càrrec dels òrgans de control intern o extern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
3. En el cas d’adquisició, construcció, rehabilitació o millora de béns inventariables, la persona beneficiària ha de destinar els béns al fi
concret per al qual s’hagi concedit la subvenció durant un termini de cinc anys en el cas dels béns inscriptibles en un registre públic i de dos
anys per a la resta de béns.
Article 15
Modificació de la resolució de concessió
Per a la modificació de la resolució de la concessió de subvencions cal atendre l’article 24 del Decret legislatiu 2/2005.
Article 16
Pagament de les subvencions
1. El pagament de les subvencions s’ha de fer efectiu, amb caràcter general, una vegada s’ha acreditat el compliment de la finalitat per a la
qual s’ha atorgat la subvenció i s’ha justificat que s’ha dut a terme l’activitat subvencionada en els termes que estableixen aquestes bases.
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2. Excepcionalment, si es fa constar expressament en la convocatòria, es poden efectuar bestretes de l’import de la subvenció concedida,
amb l’exigència, si escau, de les garanties adequades, en els supòsits que assenyala l’article 37 del Text refós de la Llei de subvencions.
3. Així mateix, les convocatòries poden preveure la possibilitat de pagaments parcials o fraccionats, amb la justificació prèvia de l’activitat
feta parcialment, en els termes que la mateixa convocatòria estableixi.
Article 17
Justificació de les despeses
1. La persona o l’entitat beneficiària té l’obligació de justificar l’aplicació dels fons percebuts a l’objectiu que hagi servit de fonament per a
la concessió de la subvenció.
2. En el termini màxim que concreti la convocatòria, la persona o l’entitat beneficiària ha de presentar la documentació que acrediti que s’ha
dut a terme l’activitat i la despesa mitjançant un compte justificatiu, subscrit per la persona beneficiària o que actuï en representació de
l’entitat beneficiària, amb el contingut següent:
a. Memòria de l’activitat subvencionada, que indiqui, com a mínim, les activitats que s’han dut a terme, i informe tècnic i econòmic
sobre els resultats obtinguts o previsibles del projecte subvencionat.
b. Certificat, firmat per la persona sol·licitant, que acrediti que s’ha dut a terme l’activitat objecte de la subvenció.
c. Factures o rebuts originals, o fotocòpies compulsades de les factures o dels rebuts, a nom de la persona o l’entitat beneficiària,
que justifiquin totes les despeses corresponents a les activitats i als conceptes subvencionats, o acreditació per un mitjà escaient i
informe del personal instructor del procediment. Les factures han de concretar suficientment els conceptes inclosos i les
característiques de manera que es pugui comprovar que s’ajusten als requisits de la convocatòria i als conceptes subvencionats.
d. Amb relació a les actuacions efectuades amb personal propi, el personal assignat a cada tasca i la valoració econòmica
desglossada.
e. Llista detallada d’altres ingressos o subvencions, si s’escau, que hagin finançat l’activitat subvencionada, amb la indicació de
l’import i la procedència.
f.

Certificat que acrediti que la quantia de l’aportació efectuada per la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca,
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conjuntament amb les altres fonts específiques de finançament de l’actuació, no supera el cost total de l’actuació.
3. Les convocatòries poden establir continguts específics del compte justificatiu i models homogenis per presentar la documentació.
4. Per a les ajudes que es concedeixin en consideració a la concurrència d’una determinada situació en la persona o l’entitat beneficiària,
només es requereix acreditar la situació prèviament a la concessió i complir els requisits exigits per concedir-la, si així ho determina la
convocatòria.
Article 18
Revocació i criteris de gradació
1. Pertoca la revocació, total o parcial, de la subvenció si, posteriorment a la resolució d’una concessió vàlida i ajustada a dret, la persona o
l’entitat beneficiària incompleix totalment o parcialment les obligacions o els compromisos contrets als quals està condicionada l’eficàcia de
l’acte de concessió de la subvenció, tot això sens perjudici del règim sancionador que estableix el títol V del Text refós de la Llei de
subvencions, en els casos que l’incompliment constitueixi una infracció administrativa en matèria de subvencions.
2. La subvenció s’ha de revocar per mitjà d’una resolució de l’òrgan concedent que ha d’especificar la causa de revocació, el grau
d’incompliment i l’import que, si escau, ha de percebre finalment la persona o l’entitat beneficiària. S’entén com a resolució de revocació la
resolució de pagament dictada en el si del procediment d’execució pressupostària, la qual, en aquest cas, ha de contenir tots els requisits que
fixa aquest punt.
3. A l’efecte de la revocació, s’han de tenir en compte el principi general de proporcionalitat i la resta de criteris de gradació següents:
a. En el cas d’execució parcial de l’activitat objecte de subvenció, el nivell de divisibilitat de l’activitat i de la finalitat pública
perseguida en cada cas. En particular, s’ha de tenir en compte l’existència de mòduls, fases o unitats individualitzades que siguin
susceptibles de dur-se a terme de manera independent.
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b. En el cas d’alteració de les condicions d’execució, el grau d’incidència en la satisfacció de la finalitat essencial de la subvenció.
En particular, quan la subvenció s’hagi concedit per finançar despeses o inversions de naturalesa distinta, s’ha d’acceptar la
compensació d’unes partides amb d’altres, llevat que la resolució de concessió estableixi una altra cosa o que afecti el compliment de
la finalitat essencial de la subvenció.
c. En el cas de falta de presentació de la documentació justificativa de la subvenció dins el termini establert o la pròrroga a què es
refereix l’article 16.4, i sens perjudici del règim sancionador que, si escau, hi sigui aplicable, la revocació de la subvenció exigeix
que, prèviament, l’òrgan competent per a la comprovació de la subvenció requereixi per escrit la persona o l’entitat beneficiària que
presenti la documentació en el termini màxim de quinze dies i que la persona o l’entitat beneficiària no l’aporti dins aquest termini
addicional.
d. En el cas d’incompliment de l’obligació de difusió publicitària a què es refereix l’article 14.2. c, s’han d’aplicar les regles
especials següents:
i. Si encara és possible complir els termes prevists inicialment, l’òrgan concedent ha de requerir la persona o l’entitat
beneficiària perquè adopti les mesures de difusió corresponents en un termini de quinze dies com a màxim, i advertir-la
expressament de l’obligació de reintegrar la subvenció si no les adopta.
ii. Si no és possible complir els termes prevists perquè les activitats ja s’han dut a terme, l’òrgan concedent pot establir
mesures alternatives, sempre que aquestes permetin la difusió del finançament públic rebut amb el mateix abast que el que es
preveia inicialment.
En el requeriment que s’adreci a aquest efecte a la persona o l’entitat beneficiària s’ha de fixar un termini de quinze dies com
a màxim perquè s’adoptin les mesures, i advertir-la expressament de l’obligació de reintegrar la subvenció si no les adopta.
iii. Sens perjudici del règim sancionador que, si escau, sigui aplicable, la revocació de la subvenció exigeix que la persona o
l’entitat beneficiària no compleixi el requeriment a què es refereixen les regles i i ii anteriors.
e. Els criteris específics que, si s’escau, fixi la convocatòria
Article 19
Informació i publicitat
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De conformitat amb l’article 34.1 del Decret legislatiu 2/2005, la direcció general competent en matèria de residus ha de publicar les
subvencions concedides de menys de 3.000 euros en la pàgina web del Govern de les Illes Balears http://www.caib.es, i les de 3.000 € o més
en la mateixa pàgina web i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Article 20
Reintegrament de les subvencions
Les causes i l’import del reintegrament, total o parcial, de la subvenció, i també el procediment per exigir-lo, es regeixen per l’article 44 del
Text refós de la Llei de subvencions i la normativa reglamentària que el desplega, tot tenint en compte les regles particulars i els criteris de
gradació que estableixen, respectivament, els articles 8 i 18.3 d’aquesta Ordre.
Article 21
Règim d’infraccions i sancions
Les infraccions i les sancions que puguin derivar de l’atorgament de les subvencions que recull aquesta Ordre es regeixen pel títol V del Text
refós de la Llei de subvencions.
Disposició final
Entrada en vigor
Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà d’haver estat publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 3 d’octubre de 2017

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/123/990694

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas
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