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1. PROJECTES SUSCEPTIBLES DE SER SUBVENCIONATS
1.1.

Generalitats

De forma general són susceptibles de rebre finançament aquells projectes,
actuacions i propostes que compleixin alhora els següents requisits:
•

Siguin desenvolupats per alguna de les entitats privades contemplades al
punt 5 de la convocatòria.

•

Que permetin fer avançar a les Illes Balears cap a un model econòmic i
productiu fonamentat en els principis de l’economia circular.

•

Que siguin projectes o actuacions relacionades amb els residus ja sigui
amb la seva gestió, reutilització, reciclatge, prevenció de la seva producció
o amb altres aspectes que permetin que els residus o els materials o
elements que es converteixen en residus es mantinguin dins el cicle
econòmic i productiu.

•

Que siguin compatibles amb els instruments de planificació de gestió de
residus vigents a l’àmbit territorial on es pretenguin desenvolupar, com ara
amb els Plans Directors Sectorials de Residus No Perillosos de cada una de
les illes.

•

Que compleixin la resta de requisits establerts per les bases reguladores,
la convocatòria de subvencions o la normativa aplicable.

1.2.

El concepte d’economia circular

Resulta difícil definir el concepte d’economia circular però podem esmentar el que
es pot entendre per economia circular d’acord amb l’Estratègia Espanyola
d’Economia Circular (Podeu consultar-la aquí). D’acord amb aquesta estratègia
l’economia circular s’ha de concebre a partir d’un cicle de desenvolupament i
transformació, que avança optimitzant l’ús dels recursos, fomentant l’eficiència
dels sistemes productius, promovent que productes, materials i recursos
romanguin actius el major temps possible i, paral·lelament, disminuint la quantia
dels residus generats. A més l’economia circular contribueix a eliminar les
externalitats negatives de l’activitat econòmica, al mateix temps que es garanteix
el creixement econòmic, un major benestar de les societats i la preservació i
millora del capital natural.
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D’acord amb aquesta visió, l’economia circular:
•

Manté durant més temps els productes, materials i recursos dins el cicle
productiu i de consum.

•

Minimitza la quantitat de residus generats i les reincorpora novament al
cicle productiu.

•

Disminueix la quantitat de matèries primeres necessàries per engegar el
cicle productiu.

A més, el fet de que contribueixi a eliminar les externalitats negatives de l’activitat
econòmica, com també es recull a l’Estratègia Espanyola d’Economia Circular, els
sistemes econòmics fonamentats en l’economia circular es desplacen cap a l’ús
d’energies renovables i eliminen l’ús de substàncies i productes químics tòxics.
Els projectes susceptibles d’esser finançats amb alguna de les subvencions
concedides han de permetre, aplicats als residus o als productes que es
converteixen en residus, aconseguir contribuir a implementar un model
d’economia circular a les Illes Balears amb les característiques esmentades
anteriorment.

1.3.

Categories de projectes contemplades

Els projectes i actuacions susceptibles d’esser finançats s’han de poder incloure
dins alguna d’aquestes categories:
1.3.1. Reutilització de productes
La reutilització consisteix en tornar a utilitzar per la mateixa finalitat per la qual
varen esser concebuts, productes o alguns dels seus components abans de que
es converteixin en residus. Es tracta per tant d’una forma d’evitar la generació de
residus. Dins aquesta categoria es podran incloure aquelles actuacions que facin
possible que els productes o alguns dels seus components es puguin mantenir
actius el màxim temps possible al cicle productiu, disminuint d’aquesta forma la
generació de residus derivats del seu ús i el consum de matèries primeres per la
producció de nous productes. Dins aquesta categoria s’inclouen actuacions
orientades a evitar o reduir el malbaratament alimentari.
1.3.2. Preparació per a la reutilització de residus
La preparació per a la reutilització consisteix en reutilitzar productes o alguns dels
seus components, que ja s’hagin convertit en residus, després de sotmetre'ls a
operacions senzilles de comprovació, neteja o reparació. Les actuacions incloses
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dins aquesta categoria permeten que els productes i les matèries primeres
emprades per la seva elaboració es mantinguin actives el màxim temps possible
dins el cicle productiu, disminuint d’aquesta forma la generació de residus
derivats del seu ús i el consum de matèries primeres per la producció de nou.
La distinció entre les categories de reutilització i de preparació per a la
reutilització és sovint subtil. Aquestes operacions es distingeixen per:
•

La reutilització s’aplica a productes abans de que siguin residus i la
preparació per a la reutilització s’aplica a productes ja convertits en
residus.

•

La reutilització dels productes es pot dur a terme directament mentre
que la preparació per a la reutilització requereix sotmetre als productes
a operacions senzilles (com ara la seva neteja o reparació) per poder
esser reaprofitats.

Assignar un projecte o actuació a una o altra categoria requereix conèixer en
detall els productes o components als quals s’aplica, la seva procedència i destí i
les operacions necessàries per al seu reaprofitament. En el cas de que un mateix
projecte o actuació dugui a terme simultàniament ambdues operacions (per
exemple, un projecte que permeti reaprofitar aparells electrònics entregats pels
anteriors propietaris alguns dels quals, però no tots, requereixen reparació)
caldrà tenir en compte l’activitat principal que es duu a terme o el volum de
productes als quals s’aplica cada una de les operacions.
1.3.3. Compostatge i altres processos de transformació biològica
La utilització dels residus orgànics per recuperar la fertilitat dels sòls és un dels
aspectes clau d’una Economia Circular. D’acord amb aquesta idea, l’aprofitament
dels residus orgànics a través del seu compostatge resulta essencial per donar
compliment als objectius fixats a l’article 2.2 b) de la Llei 8/2019, de 19 de febrer,
de residus i sòls contaminats de les Illes Balears i a l’article 24 de la Llei 22/2011,
de 28 de juliol, de Residus i Sòls Contaminats. Dins aquesta categoria s’inclouran
actuacions que contribueixin a:


La recollida separada dels residus orgànics per destinar-los al compostatge
o a altres formes d’aprofitament adequades als principis de l’Economia Circular.



El tractament dels residus orgànics recollits selectivament de manera que
s'aconsegueixi un alt grau de protecció del medi ambient i uns productes
finals de qualitat, dut a terme en instal·lacions específiques i sense que es
produeixi la mescla amb altres residus al llarg del procés.
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L'ús del compost produït a partir dels residus orgànics en el sector agrícola, la jardineria o la regeneració d'àrees degradades, en substitució d'altres
esmenes orgàniques i fertilitzants minerals.

Les definicions de compostatge i compost seran les que es recullen a la normativa
vigent, especialment a la relativa a productes fertilitzants fixada pel Reial Decret
506/2013, de 28 de juny, sobre productes fertilitzants.
1.3.4. Reciclatge de residus
El reciclatge permet transformar als residus novament en productes, materials o
substàncies que poden esser reaprofitats, ja sigui amb la mateixa finalitat original
per la qual varen esser concebuts o per una altra finalitat. No es considera
reciclatge la valorització energètica (incineració amb recuperació d’energia), la
transformació dels residus en materials que s’emprin com a combustible o l’ús
dels materials per al reompliment. Aquestes actuacions permeten la
reincorporació de residus al cicle productiu com a productes, materials o
substàncies després d’haver estat sotmesos a algun procés de transformació, ja
sigui per esser emprats amb la mateix finalitat per la qual foren produïts o una
altra. Mitjançant el reciclatge no només s’allarga la permanència dels materials
dins el cicle productiu si no que es redueix la quantitat de matèries primeres que
han d’esser extretes per l’elaboració de nous productes.
A diferència de la preparació per a la reutilització, el reciclatge requereix que els
residus siguin sotmesos a unes operacions més complexes per al seu
reaprofitament. A més, el reciclatge permet que els productes, materials o
substàncies resultants puguin esser reaprofitats per una finalitat diferent a
l’original.
1.3.5. I+D+i (Investigació, Desenvolupament i innovació)
La investigació i la innovació en diversos sectors productius i en la gestió de
residus resulta un eix fonamental per dur a terme la transició del model econòmic
actual cap a una economia circular. Per aquest motiu es podran incloure dins
aquesta categoria actuacions orientades a la investigació, la innovació i el
desenvolupament d’iniciatives relacionades amb l’extensió del cicle de vida dels
productes, l’aprofitament dels residus i de matèries primeres secundàries, la
millora de l’aplicació de la jerarquia de residus a àmbits i residus concrets i la
gestió més eficient dels residus per permetre la implementació progressiva d’un
model d’economia circular a les Illes Balears. A més del valor dels coneixements
obtinguts a través d’aquestes actuacions, el seu impuls permetrà la creació de
llocs de feina de qualitat, la diversificació de l’economia balear i la generació de
noves oportunitats d’investigació en diferents àmbits.
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1.4.

Modificacions i ampliacions de projectes ja existents

La finalitat de la convocatòria d’aquestes subvencions és contribuir a que el model
de producció i consum de les Illes Balears avanci cap a un model fonamentat en
els principis de l’economia circular. Per tant, els projectes i actuacions susceptibles
d’esser subvencionades han de suposar una millora i un avanç respecte de la
situació que hi havia abans d’aquesta convocatòria de subvencions. Per aquest
motiu pel que fa a projectes i actuacions que ja s’estassin executant amb
anterioritat al dia 15 de maig de 2020 només seran subvencionables aquelles
despeses que suposin:
― Una ampliació d’activitats existents. Es consideraran ampliacions aquelles
actuacions orientades a incrementar el nombre de residus i/o productes que
entren dins un cicle d’economia circular per part del projecte, actuació o
instal·lació. L’increment es determinarà respecte de la capacitat operativa del
projecte o actuació amb anterioritat al 15 de maig de 2020. Seran
subvencionables únicament aquelles despeses directament relacionades amb
l’ampliació i executades dins el termini establert. No formaran part de l’àmbit
de la subvenció aquelles parts o actuacions ja existents abans del dia 15 de
maig de 2020.
― Una millora d’activitats existents. Es consideraran millores aquelles actuacions
orientades a millorar la qualitat ambiental del projecte o actuació. La millora
s’haurà de poder mesurar i avaluar d’acord amb els indicadors ambientals que
es valoraran en aquesta convocatòria o altres igualment objectius, vàlids i
reconeguts. Seran subvencionables únicament aquelles despeses directament
relacionades amb les millores que es realitzin i executades dins el termini
establert. No formaran part de l’àmbit de la subvenció aquelles parts o
actuacions ja existents abans del dia 15 de maig de 2020.
Pel que fa a aquelles actuacions iniciades anteriorment al dia 15 de maig de 2020
no podran esser subvencionables.

1.5.

Àmbit territorial de les actuacions subvencionables

Amb la finalitat de que les subvencions concedides suposin efectivament una
millora de l’economia balear en la transició cap a un model econòmic fonamentat
en els principis de l’economia circular, només es consideraran subvencionables
aquells projectes o actuacions que permetin la reincorporació de productes,
residus o els seus materials al cicle productiu a l’àmbit de les Illes Balears, ja sigui
per que les operacions que permeten aquesta reincorporació es duen a terme a
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instal·lacions situades a les Illes Balears o per que els productes, residus o
materials són reincorporats o mantinguts dins el cicle econòmic de les illes
Balears.
En cas de que un projecte o actuació dugui a terme part de les seves actuacions
fora de l’àmbit territorial de les Illes Balears només podran esser subvencionables
les actuacions que directament suposin l’entrada de productes, materials o
productes en el marc d’una economia circular dins el sistema econòmic, productiu
i de consum de les illes Balears. El transport des de les illes Balears cap a l’exterior
i viceversa, no podrà esser subvencionable.

1.6. Residus als quals es poden aplicar els projectes i actuacions
subvencionables
D’acord amb el títol de la convocatòria de les subvencions, els projectes i
actuacions subvencionables han d’estar orientats als residus turístics.
El turisme i les activitats econòmiques associades, representen amb molta
diferència la principal activitat econòmica de les Illes Balears. Bona part dels
municipis balears compten a més amb establiments i una gran oferta econòmica
orientada principalment als visitants Nombrosos municipis presenten
reconegudes zones turístiques on es concentren aquestes activitats. Així l’activitat
turística, ja sigui de forma directa o indirecta, és una de les grans activitats
generadores de residus i consumidores de recursos de les Illes Balears. A més,
una part important de la població balear té en l’activitat turística la seva principal
font d’ingressos, directa o indirecta.
Per aquests motius una gran diversitat i quantitat dels residus generats a les illes
Balears poden considerar-se relacionats, almenys de forma indirecta, amb
l’activitat turística, tot i que no siguin residus estrictament generats per
establiments i activitats turístiques. La valoració de si determinades actuacions o
projectes susceptibles d’esser subvencionats tenen o no relació amb els residus
turístics requerirà una anàlisi particular cas per cas per part de la Comissió
Avaluadora. Es considera que només s’haurien de considerar no subvencionables,
per no tenir relació amb els residus turístics, aquelles actuacions o projectes que
de forma evident i inqüestionable, per la naturalesa dels productes o residus als
que es dirigeix, pel seu àmbit d’actuació o per altres aspectes, no puguin
relacionar-se amb l’activitat turística de les Balears de forma directa ni indirecta.
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2. CRITERIS DE VALORACIÓ DELS PROJECTES
2.1.

Generalitats

Tenint en compte que el procediment per assignar les subvencions és la
concurrència competitiva, els projectes que es presentin seran avaluats d’acord
amb els criteris que s’exposaran. Cada projecte serà puntuat fins a un màxim de
100 punts atenent a criteris i indicadors classificats en tres grups: rellevància
ambiental, qualitat tècnica i aspectes socials.
A l’hora d’establir els criteris de puntuació pel que fa a la rellevància ambiental
s’han establert dos grups de projectes. Els projectes inclosos dins la categoria de
compostatge i altres processos de transformació biològica tendran els seus propis
criteris ambientals. Els projectes inclosos a la resta de categories tendran uns
altres criteris ambientals comuns a tots ells. Els criteris tècnics i els referents als
aspectes socials seran els mateixos a totes les categories.
La taula que es mostra a continuació indica la puntuació assignada a cada grup de
criteris i a cada criteri individual:

Puntuació
A. Rellevància ambiental del projecte

60

Projectes no inclosos dins la categoria de compostatge i altres
processos de transformació biològica.
Aplicació a productes o residus considerats prioritaris

15

Quantitat anual de productes o materials que entren dins un cicle d’economia
circular

15

Eficiència de la metodologia emprada

15

Durada dels materials, productes o residus dins el cicle d’economia circular

15

Projectes inclosos dins la categoria de compostatge i altres processos
de transformació biològica.

60

Metodologia de transformació dels residus orgànics adequada a les
característiques del projecte

10

Distància al lloc de producció dels residus.

17

Projecte consistent en l’autogestió dels residus orgànics i el consum del
compost, dels productes cultivats a partir del compost o d’altres productes
obtinguts.

17

Quantitat anual de residus que es poden gestionar

8

Aspectes educacionals del projecte

8
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B. Qualitat tècnica del projecte
Relació qualitat preu del projecte o actuació

20
10

Redacció de la memòria del projecte

3

Formulació i avaluació dels objectius del projecte

3

Formulació del pressupost del projecte

2

Formulació del cronograma d’execució del projecte o actuació

2

C. Aspectes socials

20

Centres especials d’ocupació o empreses d’inserció. Personal en situació
d’exclusió dedicat al projecte.

20

TOTAL

100

En cas de que a l’hora d’assignar una puntuació per un criteri a un projecte el
nombre corresponent presenti decimals es truncarà a les centèsimes i
s’arrodonirà a un nombre sencer. Quan els decimals siguin iguals o superiors a
0,49 s’arrodonirà al nombre sencer superior. En cas de que siguin inferiors a 0,49
s’arrodonirà el nombre al sencer inferior.

2.2.

Criteris de valoració de la rellevància ambiental

Els criteris inclosos dins aquest grup permeten avaluar la rellevància ambiental
del projecte o actuació tenint en compte aspectes com la seva aplicació a
productes o residus considerats prioritaris, la quantitat de residus o productes als
quals s’aplica, i la seva capacitat d’ incorporar materials o productes al cicle
d’economia circular de forma eficient i duradora. Pel que fa als projectes inclosos
dins la categoria de compostatge i altres processos de transformació biològica la
seva qualitat ambiental s’avalua d’acord amb altres criteris que es consideren més
idonis per aquestes actuacions com ara la idoneïtat de la metodologia de gestió
emprada, la capacitat de tractament de residus, la seva aplicació a l’autogestió i
l’autoconsum i la seva voluntat i potencial educatiu.
A continuació s’exposen els aspectes que es tendran en compte per avaluar cada
criteri:
2.2.1. Aplicació a productes o residus prioritaris (15 punts)
Resulta adequat per aconseguir la transició de l’economia balear cap a una
economia circular, afavorir projectes i actuacions dirigides a residus o productes
que es puguin considerar prioritaris tenint en compte la seva gran presència al
mercat balear; l’afectació ambiental que provoca la seva producció o gestió,
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incloent el consum de matèries primeres; o l’escassa implementació de models de
gestió emmarcats dins l’economia circular a les Illes Balears, l’Estat Espanyol o la
Unió Europea. Per aquest motiu es considera adient puntuar amb 15 punts totes
aquelles actuacions dins cada categoria que estiguin dirigides directament a
residus o productes considerats prioritaris.
Així es consideraran prioritàries dins cada categoria:
a) Reutilització de productes: actuacions dirigides a reutilitzar productes de la
construcció i demolició, residus tèxtils, fusta, productes plàstics i a evitar el
malbaratament alimentari.
b) Preparació per la reutilització de residus: actuacions dirigides als residus de
la construcció i demolició, residus de fusta, productes i residus plàstics, els
residus tèxtils i els residus d’aparells elèctrics i electrònics.
c) Reciclatge: actuacions relacionades amb el reciclatge de residus plàstics,
residus tèxtils, residus de construcció i demolició i residus de fusta.
d) I+D+i: Actuacions dirigides a la investigació, el desenvolupament i la innovació
de productes o residus considerats prioritaris a la resta de categories.
2.2.2. Quantitat anual de productes que entren dins el cicle d’economia circular
(15 punts)
Amb aquest criteri es valora la quantitat anual (en tones) de productes que
mitjançant els projectes i actuacions subvencionables es mantenen dins un cicle
d’economia circular de producció, consum i gestió de residus. D’aquesta forma es
pretén afavorir a aquelles actuacions que permetin mantenir una major quantitat
de productes, residus o components dins el cicle d’economia circular.
Degut a que els productes o materials als quals es pot aplicar un model de
producció, consum i gestió dels seus residus basat en l’economia circular és molt
ampli i poden estar elaborats amb materials amb densitats molt diferents, es
considera més adequat per poder puntuar als projectes segons aquest criteri, fer
una comparativa dels projectes inclosos dins la mateixa categoria i que s’apliquin
a idèntics o similars productes o materials. Així les sol·licituds de cada categoria
que s’apliquin als mateixos o similars (i en tot cas, comparables) productes
s’ordenaran per ordre decreixent segons la quantitat anual de productes que
permetin mantenir dins un cicle d’economia circular. Al situat en primer lloc se li
assignaran 15 punts. A la resta se les assignarà una puntuació proporcional a la
quantitat total de productes mantinguts dins l’economia circular per tots els
projectes comparats a excepció del que ha quedat en primer lloc. En el cas de
projectes que s’apliquin a productes o residus que no es contemplin a altres
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projectes o actuacions de la mateixa categoria se les assignarà directament 15
punts.
Exemple: Dins la categoria de reutilització es presenten quatre iniciatives diferents.
Tres d’elles tenen per objectiu reutilitzar productes tèxtils. L’altra actuació està
orientada a la reutilització d’aparells elèctrics i electrònics (AEE’s)
La capacitat operativa anual de cada projecte és:
•
•
•
•

Projecte tèxtil A : 200 tones
Projecte tèxtil B: 300 tones
Projecte tèxtil C: 500 tones
Projecte AEE’s: 400 tones

Com que només hi ha un projecte dins la categoria de reutilització que està orientat a
aparells elèctrics i electrònics, no és possible dur a terme cap comparativa de
projectes, així que el projecte AEE’s rep 15 punts.
Els tres altres projectes s’orienten als mateixos productes i per tant són susceptibles
d’esser comparats. El projecte tèxtil C és el que més tones anuals de productes
gestiona i per tant rep 15 punts. Per establir els punts que corresponen als projectes
tèxtils A i B es segueix el següent procediment:
➢ Entre els projectes A i B gestionen 200 + 300 = 500 tones anuals.
➢ El projecte A gestiona 200 de les 500 tones totals, és a dir 2/5 de les tones totals
o un 40%. Per aquest motiu li correspon un 40% dels punts màxims, és a dir un
40% de 15 punts, que són 6 punts.
➢ El projecte B gestiona 300 de les 500 tones totals, és a dir 3/5 de les tones totals
o un 60%. Per aquest motiu li correspon un 60% dels punts màxims, és a dir un
60% de 15 punts, que són 9 punts.
D’aquesta manera els punts assignats a cada projecte serien els següents:
•
•
•
•

Projecte tèxtil A : 6 punts
Projecte tèxtil B: 9 punts
Projecte tèxtil C: 15 punts
Projecte AEE’s: 15 punts
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2.2.3. Eficiència de la metodologia emprada (15 punts)
Aquest criteri permet determinar com d’eficient és un projecte o actuació a l’hora
de fer entrar productes o residus dins el cicle d’economia circular. Per avaluar
aquesta capacitat es duu a terme una comparació entre la quantitat, en tones
anuals, de productes o residus que són gestionats i la quantitat, en tones anuals
també, de productes, residus o materials que entren dins un cicle d’economia
circular. Aquesta eficiència es mesurarà en forma de percentatge calculat
mitjançant la relació entre quantitat de productes, residus o materials que entren
dins un cicle d’economia circular respecte de la quantitat de productes o residus
als quals s’aplica el projecte. A cada projecte s’assignarà una puntuació
proporcional al percentatge d’eficiència. Els punts s’assignaran calculant el
percentatge corresponent als 15 punts màxims d’aquest criteri.
Exemple: Dins la categoria de reutilització es presenten dos projectes que s’apliquen a
productes tèxtils. Els dos gestionen 500 tones anuals i consideren que el 70% dels
productes rebuts poden esser reutilitzats mitjançant la seva comercialització com a
roba de segona mà. El projecte A envia les 150 tones que no poden esser reutilitzades
a un gestor de residus que les gestiona de forma finalista com a rebuig. El projecte B
empra una part dels tèxtils no reutilitzables com a roba de segona mà per produir
pedaços que subministra a empreses de neteja i una altra part les destina a produir
fibres per tapisseria a partir de fibres tèxtils recuperades. El projecte B només envia a
gestor de residus per esser gestionat com a rebuig 10 tones de productes tèxtils no
aprofitables.
El projecte A aconsegueix fer entrar dins un cicle d’economia circular 350 tones de les
500 que gestiona. Té una eficiència de 350/500, equivalent a un 70%. Per aquest motiu
li correspon un 70% dels 15 punts màxims, 10,5 punts, arrodonits a 11 punts.
El projecte B aconsegueix fer entrar dins un cicle d’economia circular 490 tones en
total a través de les diferents formes de gestió que duu a terme. Té una eficiència de
490/500, equivalent a un 98%. Per aquest motiu li correspon un total del 98% dels 15
punts màxims, 14,7 punts, arrodonits a 15 punts.

2.2.4. Durada dels materials, productes o residus dins el cicle d’economia
circular (15 punts)
Amb la finalitat d’afavorir aquelles actuacions o projectes que permetin que els
productes o materials es mantinguin durant més temps dins el cicle productiu es
puntuarà aquest aspecte amb 15 punts. Per avaluar-lo es determinarà, a un
horitzó temporal de cinc anys, el percentatge de material o producte incorporat al
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cicle que s’hi manté un any després. La puntuació s’atorgarà aplicant el
percentatge determinat a la màxima puntuació del criteri. En el cas de productes
la durada dels quals al cicle productiu estigui condicionada per aspectes externs
al projecte o actuació com pot esser el criteri dels consumidors, les tendències de
consum o, en tot cas, la decisió del consumidor més enllà de la possibilitat de
manteniment real del producte dins el cicle, com seria el cas per exemple dels
aparells elèctrics i electrònics i de la roba, es considerarà que el percentatge és
del 100% si la composició o la naturalesa concreta dels productes no permetin
que la seva durada sigui inferior als cinc anys.
Exemple: Dins la categoria de preparació per a la reutilització es presenten tres
projectes que envasen productes dins envasos reutilitzables. Els projecte A envasa els
productes dins envasos de plàstic reforçat que permeten la seva reutilització tres
vegades abans d’haver-se de rebutjar. El projecte B les envasa dins envasos de vidre
que permeten la seva reutilització deu vegades abans d’haver-se de rebutjar. El
projecte C envasa els seus productes dins envasos metàl·lics, aquests envasos
convenientment mantinguts i reparats en cas necessaris poden reutilitzar-se fins a 60
vegades.
Si tenim en compte que totes les empreses envasadores empren 1.000 tones anuals
d’envasos i que envasen10 lots anuals, la quantitat de productes mantinguts dins el
cicle un any després serà per cada projecte:
•

Projecte A: Com que els seus envasos es poden reutilitzar tres vegades, amb un
cicle de 10 lots, un any després hi haurà teòricament un 3/10 dels envasos
introduïts al principi. En un horitzó de cinc anys hi haurà un 3/10 de les 1.000
tones d’envasos emprades el darrer any , és a dir 300 tones del total de 5.000
tones emprades en cinc anys. Aquesta quantitat és equivalent a un 6%. Per
aquest motiu li correspon un 6% dels 15 punts màxims, és a dir 0,9 punts,
arrodonint 1 punt.

•

Projecte B: Com que els seus envasos es poden reutilitzar deu vegades, amb un
cicle de 10 lots, un any després hi haurà teòricament un 10/10 dels envasos
introduïts, és a dir un 100%. En un horitzó de cinc anys hi haurà un 10/10 de
les 1.000 tones d’envasos emprades el darrer any , és a dir 1.000 tones del total
de 5.000 tones emprades en cinc anys. Aquesta quantitat és equivalent a un
20%. Per aquest motiu li correspon un 20 % dels 15 punts màxims, és a dir 3
punts.

•

Projecte C: Com que els seus envasos es poden reutilitzar 60 vegades, amb un
cicle de 10 lots, un any després hi haurà teòricament un 10/10 dels envasos
introduïts, és a dir un 100%. En un horitzó de cinc anys hi haurà un 10/10 de
les 1.000 tones d’envasos emprades el darrer any. Com que els anys següents,
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fins a 6 anys després, s’hi poden continuar mantenint el 100% dels envasos
introduïts el primer any, es mantendran dins el cicle 5.000 tones del total de
5.000 tones emprades en cinc anys. Aquesta quantitat és equivalent a un 100%.
Per aquest motiu li correspon un 100 % dels 15 punts màxims, és a dir 15
punts.
2.2.5. Metodologia de transformació dels residus orgànics adequada a les
característiques del projecte (Criteri exclusiu pels projectes dins la
categoria de compostatge) (10 punts)
El procés de transformació dels residus orgànics en compost o en altres
productes es pot dur a terme de formes molt diferents atenent al procés de
transformació concret emprat i les condicions en que aquest es duu a terme, la
maquinària emprada, la ubicació on es duen a terme els diferents processos o
etapes i la seva durada. Atenent a aspectes com la naturalesa dels residus que es
tracten, la ubicació de les instal·lacions, el volum de residus sotmesos a
transformació, la finalitat del procés, el destí final dels productes obtinguts o
altres aspectes a tenir en compte, determinades formes de dur a terme la
transformació poden resultar més adequades que altres. D’altra banda, atenent al
que s’ha exposat anteriorment, una metodologia que resulti inadequada per una
actuació concreta pot resultar adequada per una altra. Com a exemple podem
esmentar que la metodologia adequada de compostatge que es duu a terme a
una instal·lació de compostatge comunitari d’autogestió i amb el compost
destinat a l’autoconsum pot resultar inadequada si aquesta s’aplica a una
instal·lació amb un volum de gestió de residus orgànics molt més elevat i amb el
compost produït destinat a la seva comercialització.
Amb la finalitat de poder tenir en compte a l’avaluació dels projectes i sol·licituds
presentades la idoneïtat de la metodologia concreta proposada per l’actuació
plantejada s’inclou aquest criteri, amb una puntuació màxima de 10 punts.
Aquest criteri s’avaluarà d’acord únicament amb dos valors possibles:
metodologia adequada o inadequada. Els projectes que proposin una
metodologia totalment adequada als seus objectius i finalitat rebran una
puntuació de 10 punts per aquest criteri. Els projectes que proposin una
metodologia que, tot i esser factible tenint en compte la normativa que les resulti
d’aplicació, no resulti del tot adequada a la naturalesa del projecte o actuació
proposada, als seus objectius i a la seva finalitat, no rebran cap puntuació per
aquest criteri. Cal tenir en compte que els projectes que proposin una
metodologia totalment inadequada i que no doni compliment a la normativa que
les sigui d’aplicació no podran esser subvencionables atenent al que estableix la
resolució de convocatòria.
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2.2.6. Distància al lloc de producció dels residus (Criteri exclusiu pels projectes
dins la categoria de compostatge) (17 punts)
D’acord amb l’Estratègia Espanyola d’Economia Circular, les pràctiques
fonamentades en els principis de l’economia circular contribueixen a eliminar les
externalitats negatives de l’activitat econòmica. Una d’aquestes externalitats que
es pot eliminar o reduir gràcies a l’economia circular és el cost, tant econòmic com
ambiental, del transport dels residus des del lloc de producció al lloc on són
gestionats. Amb la finalitat d’afavorir aquells projectes o actuacions que permetin
la gestió dels residus orgànics a un lloc proper on s’han produït es tendrà en
compte a l’hora de puntuar aquests projectes aquest criteri. Aquest criteri només
es tendrà en compte en el cas de que el lloc de producció dels residus i el lloc de
gestió es trobin a municipis diferents. Els projectes que es duguin a terme al
mateix municipi on els residus són generats rebran la màxima puntuació
establerta per aquest criteri, consistent en 17 punts. Als projectes que gestionin
residus generats a altres municipis se les assignarà una puntuació d’acord a la
distància en línia recta, mesurada en Km, des de la zona de gestió a la zona de
producció de residus més allunyada. En cas de que per l’extensió de la instal·lació
on es gestionen aquests residus o l’extensió dels centres productors permeti que
el projecte rebi una puntuació major o menor en funció dels punts que es tenguin
en compte per mesurar la distància, es mesurarà la distància entre els punts més
propers entre sí d’acord amb el cadastre. En cas de que la zona de producció de
residus més allunyada sigui difícil de determinar es considerarà com a punt més
llunyà de producció el límit municipal del municipi més llunyà al qual el projecte
doni servei, que es trobi més allunyat del lloc de gestió. Els barems que es
seguiran a l’hora de determinar els punts que poden percebre els projectes
atenent a aquest criteri es durà a terme segons el següent barem:
•

Menys de 10 Km de distància: 17 punts

•

Entre 10 i 20 Km de distància: 15 punts

•

Entre 21 i 45 Km de distància: 8 punts

•

Entre 46 i 60 Km de distància: 5 punts

•

Més de 60 Km de distància: 2 punts
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2.2.7. Projecte consistent en l’autogestió dels residus orgànics i l’autoconsum del
compost, dels productes cultivats a partir del compost o d’altres productes
obtinguts (Criteri exclusiu pels projectes dins la categoria de compostatge)
(17 punts)
El compostatge dels residus orgànics permet que es duguin a terme actuacions
relacionades amb l’autogestió d’aquests residus i l’autoconsum del compost
elaborat. Aquestes pràctiques constitueixen perfectes exemples d’economia
circular ja que el compost generat pot esser tornat a emprar per la producció
d’aliments. Amb la finalitat de promoure actuacions i projectes que permetin una
circularitat dels processos a través de l’autogestió dels residus i l’autoconsum dels
productes resultants, aquests es puntuaran amb 17 punts. Els projectes que no
suposin l’autogestió i l’autoconsum alhora no rebran cap punt per aquest criteri.
2.2.8. Quantitat anual de residus que es poden gestionar (Criteri exclusiu pels
projectes dins la categoria de compostatge) (8 punts)
La finalitat d’aquest criteri és la de valorar la quantitat anual de residus que es
poden gestionar anualment, en massa, a través del projecte o actuació
proposada. Per poder valorar aquest criteri totes les propostes presentades seran
ordenades d’acord amb aquest criteri de major a menor quantitat de residus.
Aquella proposta que permeti gestionar una major quantitat de residus serà
puntuada amb 8 punts. A la resta se li assignarà una puntuació proporcional a la
quantitat que puguin gestionar respecte del total gestionat per totes les
propostes presentades, excepte la situada en primer lloc.
Exemple: Es presenten quatre projectes a la categoria de compostatge i altres
projectes de transformació biològica. La capacitat de tractament de cada projecte és
la següent:
•
•
•
•

Projecte A : 150 tones
Projecte B: 300 tones
Projecte C: 500 tones
Projecte D: 200 tones

El projecte C és el que més tones anuals de residus gestiona i per tant rep 8 punts. Per
establir els punts que corresponen als projectes A, B i D es segueix el següent
procediment:
➢ Entre els projectes A, B i D gestionen 150 + 300 + 200 = 650 tones anuals.
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➢ El projecte A gestiona 150 de les 650 tones totals, és a dir 150/650 de les tones
totals o un 23,07%. Per aquest motiu li correspon un 23,07% dels punts
màxims, és a dir un 23,07% de 8 punts, que són 1,84 punts, arrodonint 2 punts.
➢ El projecte B gestiona 300 de les 650 tones totals, és a dir 300/650 de les tones
totals o un 46,15%. Per aquest motiu li correspon un 46,15% dels punts
màxims, és a dir un 46,15% de 8 punts, el que són 3,69 punts, arrodonint 4
punts.
➢ El projecte D gestiona 200 de les 650 tones totals, és a dir 200/650 de les tones
totals o un 30,76%. Per aquest motiu li correspon un 46,15% dels punts
màxims, és a dir un 46,15% de 8 punts, el que són 2,46 punts, arrodonint 2
punts.
2.2.9. Aspectes educacionals del projecte (Criteri exclusiu pels projectes dins la
categoria de compostatge) (8 punts)
Les actuacions relaciones amb el compostatge dels residus orgànics o altres
formes d’aprofitament equivalent, especialment les que permeten l’autogestió
dels residus i l’autoconsum dels productes resultants, poden tenir un gran
potencial educacional en aspectes relacionats amb l’economia circular, amb la
gestió sostenible dels recursos, amb evitar el malbaratament alimentari així com
amb el foment d’activitats relacionades amb l’agricultura sostenible o la jardineria.
Es considera que les actuacions amb major potencial educacional són aquelles
desenvolupades per entitats properes als productors dels residus i potencials
consumidors dels productes resultants. Entre aquestes entitats podem esmentar
les associacions de veïns, les de l’àmbit escolar, les juvenils o d’oci o altres
similars. Per aquest motiu es puntuaran aquestes actuacions amb la puntuació
màxima per aquest criteri de 8 punts. Aquelles entitats que no tenen, per la seva
finalitat o ocupació principal, un potencial educatiu tant clar com les esmentades
anteriorment, però que desenvolupin alguna activitat educacional en aquest
sentit podran rebre una determinada puntuació per aquest aspecte. Si les
actuacions educatives contemplades són de caràcter passiu com són mesures
publicitàries amb cartells, tríptics, contingut digital o audiovisual o equivalents
podran percebre 2 punts. Si les actuacions educatives són de caràcter actiu com
l’organització de tallers, cursos o altres equivalents podran percebre 4 punts.
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2.3.

Criteris de valoració de la qualitat tècnica

Els criteris relatius a la qualitat tècnica del projecte avaluen la relació entre la
qualitat ambiental del projecte i el cost de les actuacions proposades i la redacció
de la memòria on es presenta el projecte o actuació proposat juntament amb els
seus objectius, pressupost i cronograma.
A continuació s’exposen els aspectes que es tendran en compte per avaluar cada
un d’aquests criteris:
2.3.1. Relació qualitat/preu del projecte (10 punts)
Aquest criteri permet assignar una major puntuació als projectes i actuacions que
aconsegueixen una major rellevància ambiental amb un cost econòmic més
ajustat. Per poder calcular aquesta relació i comparar als projectes entre sí dins
cada categoria es calcularà la relació entre la puntuació global obtinguda pels
criteris ambientals referents a quantitat de productes que entren dins un cicle
d’economia circular i eficiència de la metodologia emprada amb el cost estimat
que s’ha pressupostat per executar el projecte o actuació.
Pel que fa als projectes inclosos dins la categoria de compostatge es tendrà en
compte la puntuació obtinguda per tots els criteris ambientals avaluats.
D’aquesta forma es podrà calcular els punts de rellevància ambiental obtinguts
per euro pressupostat. Els projectes i actuacions dins cada categoria s’ordenaran
per ordre decreixent de relació puntuació/cost calculada com el quocient entre els
punts obtinguts i el cost dividit per mil. En cas de decimals es truncaran a les
centèsimes. El situat en primer lloc serà puntuat amb 10 punts. A la resta de
projectes se les assignarà una puntuació en funció de la diferència amb la relació
obtinguda pel situat en primera posició. Per obtenir la puntuació es calcularà el
percentatge de semblança entre la relació qualitat/preu de la resta de projectes
respecte del situat en primera posició. A partir d’aquest percentatge es calcularà
la puntuació que s’assigna al projecte.
Exemple: A la categoria d’I+D+i s’han presentat tres projectes. La puntuació que han
rebut en conjunt pels criteris ambientals relatius a quantitat de productes que entren
dins un cicle d’economia circular i eficiència de la metodologia emprada ha estat la
següent:
•

Projecte A: 15 punts

•

Projecte B: 22 punts

•

Projecte C: 25 punts
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El pressupost necessari per executar cada projecte és el següent:
•

Projecte A: 20.000 €

•

Projecte B: 25.000 €

•

Projecte C: 20.000 €

El projecte A ha obtingut 15 punts amb una inversió de 20.000 €. La seva relació
qualitat preu és de 0,75.
El projecte B ha obtingut 22 punts amb una inversió de 25.000 €. La seva relació
qualitat preu és de 0,88.
El projecte C ha obtingut 25 punts amb una inversió de 20.000 €. La seva relació
qualitat preu és d’1,25.
El projecte C és el projecte que presenta una millor relació qualitat preu. Per aquest
motiu percebrà 10 punts. El projecte A té una relació qualitat preu que és un 60% de la
relació qualitat preu del projecte B (0,75 : 1,25 = 0,6 x 100= 60%). Per aquest motiu al
projecte A li corresponen un 60% de 10 punts que són 6 punts. El projecte B té una
relació qualitat preu que és un 70,4 % de la relació qualitat preu del projecte B
(0,88 : 1,25 = 0,704 x 100= 70,4%). Per aquest motiu al projecte B li corresponen un
70,4% de 10 punts que són 7,04 punts, arrodonint 7 punts.
2.3.2. Redacció de la memòria del projecte (3 punts)
Amb aquest criteri es valora que la memòria on es justifica la necessitat i exposa
els projectes o actuacions pels quals es sol·licita la subvenció estiguin redactats de
forma clara, comprensible i ajustada als requisits establerts a la convocatòria. A
cada projecte se li assignarà una puntuació d’acord a la seva classificació en 3
escales de redacció: Excel·lent, Bona i Suficient. A continuació s’exposen els ítems
que defineixen cada una de les escales i la seva puntuació:
•

Redacció Excel·lent (3 punts)
◦ La memòria conté tots els continguts establerts a la convocatòria
◦ Les actuacions a dur a terme estan explicades de forma clara
◦ No és necessari afegir cap altre explicació per entendre els objectius,
actuacions i resultats que es preveuen amb el projecte o actuació.
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•

Redacció Bona (1,5 punts)
◦ La memòria conté tots els continguts establerts a la convocatòria
◦ Les actuacions a dur a terme estan explicades de forma més o menys
clara però necessitarien una major concreció o explicació per acabar-se
d’entendre perfectament
◦ Es requereix alguna explicació addicional per acabar d’entendre alguns
dels objectius del projecte, les actuacions que es pretenen dur a terme
o els resultats que es preveuen aconseguir.

•

Redacció Suficient (0 punts)
◦ La memòria no conté algun dels continguts establerts a la convocatòria
el que motiva la necessitat de requerir explicacions addicionals.

Per aconseguir la puntuació corresponent a l’escala d’excel·lent serà necessari
que la memòria presenti tots els ítems alhora, en cas contrari serà inclosa dins
l’escala bona o suficient segons pertoqui.
2.3.3. Formulació i avaluació dels objectius del projecte (3 punts)
Aquest criteri valorarà de quina forma s’han redactat els objectius que es
pretenen aconseguir executant el projecte i de quina forma seran avaluats per
determinar el grau de compliment. Concretament es valoraran els següents
aspectes:
a) Que els objectius siguin en la seva majoria quantitatius o avaluables
objectivament.
b) Que es formulin indicadors mesurables per determinar el grau de
consecució de cada objectiu.
c) Que de cada objectiu es determini un responsable d’avaluar els indicadors
d’assoliment, una metodologia de determinació i un cronograma
d’avaluació.
Els projectes que compleixin amb els tres aspectes anteriors seran puntuats amb
3 punts. Sempre que es compleixi l’apartat a es puntuarà amb 2 punts els
projectes que compleixin alhora els apartats b i c per més de la meitat dels
objectius definits. Sempre que es compleixi l’apartat a es puntuarà amb 1 punt
els projectes que compleixin alhora els apartats b i c per la meitat o menys de la
meitat dels objectius definits. Si es compleix l’apartat a però no el c i l’apartat b es
compleix per més de la meitat d’objectius definits el projecte es podrà puntuar
amb 1 punt. En cas de només donar compliment a l’apartat a o de complir els
apartats b i c per un nombre menor d’objectius dels indicats anteriorment el
projecte rebrà una puntuació de 0,5 punts.

Direcció General de Residus i
Educació Ambiental
c/ Gremi Corredors, 10
07009 Palma
Tel. 971 17 66 84
dgedquares.caib.es

21

2.3.4. Formulació del pressupost del projecte (2 punts)
Amb aquest criteri es valorarà la forma en que es presenta el pressupost del
projecte. Per avaluar aquest aspecte es tendran en compte els següents ítems:
a) Que el pressupost separi les despeses d’inversió de les despeses corrents
en cas que hi hagi ambdós tipus de despeses al pressupost.
b) Que les despeses s’agrupin per la seva naturalesa (ex: despeses de
personal, compra de maquinària, compra de fungibles...).
c) Que les despeses agrupades segons l’exposat anteriorment es concretin
suficientment (ex: despeses de personal: coordinador del projecte,
administratiu, tècnic, peó...).
d) Que el pressupost no inclogui l’IVA de les despeses a les quals sigui
aplicable i s’indiqui clarament al pressupost.
Per cada un dels aspectes que compleixi el pressupost de la memòria presentada
s’assignarà 0,5 punts al projecte.
2.3.5. Cronograma del projecte
Amb aquest criteri es valorarà l’exposició de la temporalització d’execució de les
tasques previstes per l’execució del projecte. Del cronograma es valorarà:
•

Que totes les actuacions tenguin una temporalització establerta.

•

Que la temporalització establerta sigui coherent amb les actuacions i els
objectius prevists.

•

Que la temporalització abasti tot el període d’execució de les actuacions
determinat per la convocatòria.

Les propostes que compleixin amb tots els requisits que s’han indicat rebran una
puntuació de 2 punts. En cas contrari rebran una puntuació de zero punts.

2.4.

Criteris referents als aspectes socials del projecte

Amb la finalitat de promoure que les actuacions i iniciatives proposades tenguin a
més d’un clar objecte ambiental un objectiu social al permetre la creació de llocs
de feina destinats a persones en situació o risc d’exclusió social, s’inclouen
aquests criteris per avaluar aquest aspecte social de les propostes i actuacions
proposades:
a) Les sol·licituds presentades per centres especials d’ocupació o empreses
d’inserció comptaran amb la puntuació màxima de l’apartat de criteris
socials, corresponent a 20 punts.

Direcció General de Residus i
Educació Ambiental
c/ Gremi Corredors, 10
07009 Palma
Tel. 971 17 66 84
dgedquares.caib.es

22

b) Les propostes d'actuacions o projectes presentats per entitats que no
siguin centres especials d’ocupació o empreses d’inserció i que permetin la
creació de llocs de treball per persones en situació o risc d’exclusió social
podran rebre una puntuació de l’apartat de criteris socials segons el
nombre de treballadors amb aquest perfil que estiguin destinats al
projecte o actuació subvencionable.
Es seguiran els següents barems:
•

Un treballador en risc d’exclusió: 5 punts

•

Dos treballadors en risc d’exclusió: 10 punts

•

Tres treballadors en risc d’exclusió: 15 punts

•

Més de quatre treballadors en risc d’exclusió: 20 punts

3. ASSIGNACIÓ DEL FINANÇAMENT ALS PROJECTES
SUBVENCIONABLES
3.1.

Cas general

El pressupost assignat a cada una de les categories de projectes incloses a la
convocatòria de subvencions és el que es mostra a la taula següent:
Reutilització de Preparació per la
productes
reutilització

210.000 €

210.000 €

Reciclatge

Compostatge i
altres processos
de transformació
biològica

I+D+i

345.000€

345.000 €

190.000 €

De forma ordinària es finançaran els tres projectes de cada categoria que hagin
rebut major puntuació atenent als criteris de valoració establerts.
El projecte de cada categoria que hagi obtingut la major puntuació podrà rebre la
quantitat indicada a la taula següent segons si s’ha presentat un sol projecte
subvencionable a la categoria o si se n’ha presentat més d’un a la mateixa
categoria:

Si s’ha
presentat un
sol projecte a

Reutilització
de productes

Preparació
per la
reutilització

160.000 €

160.000 €

Reciclatge

Compostatge i
altres processos
de transformació
biològica

I+D+i

250.000 €

250.000 €

145.000 €
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la categoria
Si s’ha
presentat més
d’un projecte
a la categoria

115.000 €

115.000 €

189.750 €

189.750 €

104.500 €

Les quantitats que pot percebre el projecte amb major puntuació dins cada
categoria que s’han indicat a la taula anterior són les quantitats màximes que
poden percebre ja que no es pot superar el límit de finançament del 80% del cost
pressupostat del projecte tal i com estableix la convocatòria.
Exemple: El projecte que ha obtingut la major puntuació dins la categoria de
reciclatge, al qual s’han presentat tres projectes més subvencionables té un cost
pressupostat de 210.000 €. Aquest projecte, al haver obtingut la major puntuació de la
seva categoria, a la que també s’han presentat altres projectes susceptibles d’esser
subvencionats, pot percebre un finançament màxim de 189.750 €. Aquest import
suposa un 90,35 % del cost pressupostat del projecte. Com que com a màxim es pot
finançar un 80% del cost del projecte atenent a l’establert per la convocatòria, el
finançament que li correspon percebre és del 80% del cost pressupostat, és a dir
168.000 €.
En el cas que només s’hagin presentat dos projectes a la categoria, una vegada
assignat el finançament màxim al situat en primera posició s’assignarà al situat en
segona posició la resta de romanent de la categoria, sense que es pugui superar
el límit de finançament del 80% del seu cost pressupostat.
Exemple: A la categoria de preparació per la reutilització s’han presentat dos
projectes. El projecte A ha obtingut 80 punts i el projecte B ha obtingut 92 punts. El
projecte B, al haver obtingut la major puntuació pot percebre un màxim de 115.000 €,
quantitat que és inferior al 80% del seu cost pressupostat. Una vegada assignat aquest
import resten a la categoria 95.000 €. Aquests 95.000 € poden finançar al projecte A.
El projecte A té un cost pressupostat de 110.000 €. El 80% d’aquest import
pressupostat són 88.000 €. D’acord amb això el projecte A pot percebre 88.000 € de
finançament. Els 7.000 € que no han estat assignats seran incorporats a altres
categories per incrementar el finançament d’altres projectes.
En el cas de que s’hagin presentat més de dos projectes subvencionables a la
mateixa categoria, el projecte que hagi obtingut la major puntuació podrà rebre
com a màxim la quantitat màxima indicada anteriorment. La resta de diners
assignats a la categoria s’assignarà als altres dos projectes que hagin obtingut
major puntuació. L’assignació es farà de forma proporcional a la puntuació
obtinguda.
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Exemple: A la categoria de compostatge i altres processos de transformació biològica
s’han presentat tres projectes susceptibles d’esser subvencionats. El projecte A ha estat
el que ha obtingut major puntuació. Per aquest motiu li correspon percebre 189.750 €,
import que no supera el 80% del seu cost pressupostat. Una vegada assignat aquest
import al primer projecte resten 155.250 € per repartir entre els projectes situats en
segona i tercera posició. El projecte B ha obtingut una puntuació de 85 punts mentre
que el projecte C ha obtingut una puntuació de 74 punts. Per repartir el romanent
entre aquests dos projectes es duu a terme el següent procediment:
•

Entre els projectes B i C han rebut 85 + 74 = 159 punts.

•

El projecte B ha obtingut 85 punts dels 159 totals. És a dir ha obtingut 85/159,
que és igual a un 53,45 % de la puntuació total. Per aquest motiu li correspon
un 53,45% del romanent, que és igual a 82.995,28 €. Aquest import no supera
el 80% del seu cost pressupostat per la qual cosa se li pot assignar tot aquest
finançament.

•

Una vegada assignat el finançament al projecte B resten 72.254,72 € que es
poden assignar al projecte C. Aquest import no supera el 80% del seu cost
pressupostat per la qual cosa se li pot assignar tot aquest finançament.

En el cas de que l’import que es pot assignar al projecte situat en segona posició
atenent a la puntuació que hagi obtingut superi el 80% del seu cost pressupostat,
el romanent podrà esser assignat al situat en tercera posició, mentre no es superi
el límit del 80%.

3.2.

Traspàs de romanents

Amb la finalitat de poder repartir el total de l’import previst per la convocatòria
d’1.300.000 € entre tots els projectes susceptibles d’esser subvencionats que
s’hagin presentat s’han contemplat alguns traspassaments de romanents.
En el cas de que una vegada assignat l’import màxim assignat a una categoria
entre tots els projectes susceptibles d’esser subvencionats hi hagi algun
romanent aquest es traspassarà de forma proporcional a la resta de categories.
Exemple: A la categoria d’I+D+i només s’ha presentat un sol projecte per la qual cosa
pot rebre un finançament de 145.000 €, import que no supera el 80% del seu cost
pressupostat. D’acord amb això hi ha un romanent de 45.000 € que es repartirà de
forma proporcional a la resta de categories. Per dur a terme aquest repartiment
proporcional es durà a terme aquest procediment:
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•

Les quatre categories restants en conjunt tenen un pressupost de 1.110.000 €.

•

Es calcula el percentatge de l’import total que correspon a cada categoria
atenent a la seva assignació pressupostària.

•

A cada categoria se li assigna el mateix percentatge de romanent que el
corresponent a la seva assignació pressupostària.

Reutilització

Preparació
per la
reutilització

Reciclatge

Compostatge

TOTAL

210.000 €

210.000 €

345.000 €

345.000 €

1.110.000 €

Percentatge
que
representa

18,92 %

18,92 %

31,08 %

31,08 %

100%

Import del
romanent
que li
correspon

8.514 €

8.514 €

13.986 €

13.986 €

45.000 €

Nou import
assignat a la
categoria

218.514 €

218.514 €

358.986 €

358.986 €

1.155.000 €

Import
assignat a la
categoria
segons
convocatòria

En el cas de que a causa d’aquest increment d’assignació hi hagués un nou excés
de finançament a una altra categoria es tornaria a repartir el romanent entre la
resta de categories fins que sigui possible.
En primer lloc els romanents de cada categoria s’empraran per incrementar el
finançament dels projectes classificats en segon i tercer lloc dins la categoria fins
poder arribar al 80% de finançament del seu cost pressupostat. En cap cas cap
projecte podrà rebre una quantitat superior a la determinada segons la
convocatòria pel projecte classificat en primer lloc. Aquest repartiment es durà a
terme d’acord amb la puntuació proporcional obtinguda per cada projecte com s’ha
exposat anteriorment.
En el cas de que a una categoria, una vegada finançats els projectes situats en les
tres primeres posicions, existeixi un romanent aquest s’emprarà per finançar al
projecte situat en quarta posició i si fos possible a la resta de projectes
subvencionables presentats a la mateixa categoria segons l’ordre de prelació
establert per la puntuació obtinguda. En tots els casos s’haurà de respectar la
impossibilitat de finançar als projectes amb un import superior al 80% del seu
cost pressupostat.
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