IMPULS DE L’ECONOMIA SOCIAL I
CIRCULAR.
Convocatòria d’ajuts, mitjançant subvencions
públiques, per impulsar l’economia social i circular,
gestionar de manera sostenible els residus turístics
i crear llocs de feina
Reunió col·lectiva
9 de juny de 2021

NORMATIVA APLICABLE
Normativa en matèria de subvencions
●

●

Convocatòria de les subvencions (BOIB número 57 d’1 de maig de 2021)
Bases reguladores de les subvencions en matèria de residus
(BOIB número 123 de 7 d’octubre de 2017)

●

Decret legislatiu 2/2005 Subvencions Comunitat Autònoma de les Illes Balears

●

Llei 38/2003, general de subvencions

●

Reial Decret 887/2006, reglament de subvencions

●

Altra normativa aplicable a determinats aspectes: contractació pública, facturació...
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NORMATIVA APLICABLE
Normativa en matèria de residus
●

Llei 8/2019, de residus de les Illes Balears

●

Llei 22/2011, de residus

●

Plans directors Insulars en matèria de residus

●

Normativa específica en funció dels residus concrets inclosos al projecte o l’àmbit local
d’actuació

illessostenibles.travel

BENEFICIARIS

Poden sol·licitar la subvenció:
●

●

●

●

Persones físiques i jurídiques, de naturalesa privada, que desenvolupin la seva activitat a l’àmbit
territorial a les Illes Balears. No és necessari tenir seu social a les Illes Balears
Entitats i associacions sense ànim de lucre de caràcter privat, amb personalitat jurídica, que
desenvolupin la seva activitat a l’àmbit territorial de les Illes Balears. No és necessari tenir seu social a les
Illes Balears
Agrupacions d’empreses amb personalitat jurídica.
Agrupacions d’empreses sense personalitat jurídica:
●
Una de les entitats assumirà el paper de promotor (responsable)
●
El promotor assumirà el 50% del cost del projecte
●
Les factures han d’anar a nom del promotor
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●
El promotor pot subcontractar a les altres entitats

ACTUACIONS I PROJECTES SUBVENCIONABLES

Àmbit territorial de les Illes Balears
●

Actuacions dutes a terme íntegrament dins les Illes Balears

●

Actuacions que es duen a terme en part fora de les Illes Balears:
●

●

només seran subvencionables les actuacions que directament suposin l’entrada de
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.
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ACTUACIONS I PROJECTES SUBVENCIONABLES

Actuacions executades entre el 15 de maig de 2020 i el 15 de juny de 2023
●

Actuacions de nova implementació

●

Ampliacions o millores d’actuacions ja existents
●

●

●

Ampliacions: Increment de la capacitat operativa, del nombre de residus inclosos…
Millores: Millora de la qualitat ambiental de l’actuació (avaluable segons els criteris
ambientals establerts a la convocatòria)
Només seran subvencionables les despeses estrictament associades a l’ampliació o millora.
No pot esser subvencionable cap actuació obligatòria a l’àmbit privat
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CATEGORIES D’ACTUACIONS

●

Reutilització de productes

●

Preparació per la reutilització de residus

●

Reciclatge de residus

●

Compostatge i altres processos de transformació biològica

●

Projectes d’I+D+i en matèria de gestió de residus en el marc de l’economia circular

La DG de Residus i Educació Ambiental podrà reubicar les
sol·licituds a la categoria que consideri més adequada
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DESPESES QUE PODEN ESSER FINANÇADES

Naturalesa de les despeses subvencionables
●
●

●
●
●

●

Cost laboral del personal propi (cost per l’empresa).
Cost de consumibles i materials, excepte les matèries primeres emprades per la fabricació en sèrie
de productes.
Analítiques i assajos
Lloguer d’equips.
La compra d’equips. Només serà subvencionable el cost d’amortització imputable al termini
d’execució del projecte, el qual haurà d’estar degudament justificat.
Activitats de consultoria i/o enginyeria o altres serveis que siguin necessaris per executar el projecte.

Totes aquestes despeses han de quedar reflectides al
pressupost que es presenta amb la sol·licitud
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DESPESES QUE PODEN ESSER FINANÇADES

Naturalesa de les despeses subvencionables
●

●

DESPESES D’INVERSIÓ: Despeses de caràcter puntual que suposen l’adquisició de béns o la
contractació de serveis puntuals.

DESPESES CORRENTS: Despeses periòdiques de l’actuació (ex: despeses de personal, lloguer
d’equips, ...)
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DESPESES QUE PODEN ESSER FINANÇADES

Despeses no previstes al pressupost o modificacions respecte del pressupost
●

Tota desviació respecte del pressupost aprovat s’ha de justificar.
●
●
●

Desviacions significatives respecte del cost pressupostat
Exclusió de despeses
Despeses incloses no previstes

Es podran subvencionar les despeses que de forma
indubtable responguin a la naturalesa de l’actuació
subvencionada i resultin estrictament mecessàries per
l’execució del projecte
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DESPESES QUE PODEN ESSER FINANÇADES

Termini d’execució del projecte: 15 de maig de 2020 a 15 de juny de 2023
●

●

Les factures han d’estar emeses entre aquestes dates. Excepcionalment si es pot acreditar que
l’execució a la qual correspon la despesa es va dur a terme entre aquestes dates es poden acceptar
factures fora d’aquest termini.
Factures pagades abans de la finalització del període de justificació. S’ha d’acreditar el pagament i la
data en que es va efectuar. Es considera pagat quan el creditor pot cobrar.
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DESPESES QUE PODEN ESSER FINANÇADES

●

APLICACIÓ DE LA NORMATIVA DE CONTRACTES
Despeses amb un cost superior a l’establert per la normativa de contractes com a contractes menors

●
●
●

●
●

Tipus de despesa

Import a partir del qual
s’aplica (IVA exclòs)

Obres

40.000 €

Subministraments

15.000 €

Serveis

15.000 €

Sol·licitar com a mínim tres ofertes de tres proveïdors diferents
Escollir la més avantatjosa econòmicament o justificar-ho
No fraccionament (justificar)

NO SERÀ APLICABLE SI:
Despesa efectuada abans de la presentació de la sol·licitud
No hi ha al mercat tantes entitats que prestin el servei o subministin
els béns (justificat)

S’ha
d’incloure a la
memòria
justificativa
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PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Fins el dia 2 de juliol de 2021 (Data de presentació al registre)
●
●
●

Persones jurídiques: Obligatòria presentació electrònica
Persones físiques: Es pot presentar de forma presencial a qualsevol registre o de forma telemàtica
Documentació a presentar
✔
Sol·licitud (Annex 1)
✔
Documentació general: DNI / NIF / Escriptures de constitució de l’entitat,
acreditació de la capacitat de representació...
✔
Declaració responsable discriminació sexe (Annex 2)
✔
Declaració d’altres ajuts pel mateix projecte (Annex 3)
✔
Memòria explicativa del projecte
✔
Fitxa de rellevància ambiental (Annex 4)
✔
Acreditació d’entitats socials (si escau)
✔
Certificats d’estar al corrent de Seguretat Social i CAIB
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(si es manifesta oposició a la comprovació d’ofici)

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

CONTINGUT MÍNIM DE LA MEMÒRIA PER SOL·LICITAR LA SUBVENCIÓ
●
●
●
●
●
●
●

Títol del projecte o actuació
Justificació del projecte. Per què es necessari? Com contribuirà a impulsar l’economia circular?
Objectius (qualitatius i quantitatius)
Descripció de les actuacions a dur a terme
Cronograma
Pressupost
Treballadors dedicats al projecte
Es pot incloure qualsevol altre document o informació que resulti
rellevant per exposar algun aspecte del projecte o facilitar la valoració
adequada per part de la Comissió Avaluadora
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PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

RECOMANACIONS PER LA MEMÒRIA
●
●
●
●

●
●
●

●

Dedicar-hi temps per redactar-la correctament
Començar amb un resum del projecte indicant la finalitat principal d’aquest
Establir objectius concrets i fins on sigui possible quantitatius
Establir indicadors per avaluar l’acompliment d’objectius que siguin avaluables i indicant el
responsable (almenys entitat) que ho avaluarà i la forma d’avaluació
Descriure amb detall les actuacions a dur a terme i la seva justificació
Detallar al màxim el cronograma i presentar-ho de forma entenedora
Detallar al màxim el pressupost, indicant clarament IVA exclòs o inclòs. Separar despeses de
naturalesa corrent de les d’inversió.
Dels treballadors dedicats al projecte indicar funcions i % de jornada que s’hi dedicarà
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PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ

Presentació de sol·licituds
(fins 2 de juliol)

Revisió documental i
tècnica de les sol·licituds

Requeriment d’esmenes
(10 dies)
Segona revisió
documental i tècnica de
les sol·licituds

Tràmit d’audiència
(10 dies)

Proposta subvenció

Revisió respostes al
tràmit d’audiència

Comissió Avaluadora
(Previsió octubre)

Propostes de resolució i
resolució de concessió o
denegació
(Previsió desembre)
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PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ

TRÀMIT D’AUDIÈNCIA PREVI A LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
●

Abans de la resolució de concessió o denegació.

●

S’informa de la quantitat que es proposa subvencionar.

●

Es disposa d’un termini de 10 dies per respondre. La resposta és obligatòria.

●

Si l’import de la subvenció aprovada és inferior al que figura a la sol·licitud presentada,es pot
adaptar la seva proposta a la quantitat aprovada que li ha estat comunicada.

Sempre que es respecti la finalitat i la
naturalesa de l’actuació subvencionada
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CRITERIS D’AVALUACIÓ

Tipus de criteri

Puntuació

Criteris ambientals

60 punts

Criteris tècnics

20 punts

Criteris socials

20 punts

TOTAL

100 punts
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CRITERIS D’AVALUACIÓ.
Criteris Ambientals (Excepte compostatge)

Criteri

Puntuació

Productes o residus prioritaris

15 punts

Quantitat anual de residus o
productes

15 punts

Eficiència

15 punts

Durada dels materials al cicle

15 punts

TOTAL

60 punts

IMPORTANT exposar-los i justificar-los
clarament i justificadament a la memòria
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CRITERIS D’AVALUACIÓ.
Criteris Ambientals (Projectes de compostatge)

Criteri

Puntuació

Metodologia

10 punts

Distància al lloc de
producció

17 punts

Autogestió i autoconsum

17 punts

Quantitat residus

8 punts

Aspectes educatius

8 punts

TOTAL

60 punts

IMPORTANT exposar-los i justificar-los
clarament i justificadament a la memòria
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CRITERIS D’AVALUACIÓ.
Qualitat tècnica del projecte

Criteri

Puntuació

Relació qualitat-preu

10 punts

Redacció de la memòria

3 punts

Objectius

3 punts

Pressupost

2 punts
2 punts
20 punts

Cronograma

TOTAL

IMPORTANT tenir-los en compte per poder
tenir la màxima puntuació
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CRITERIS D’AVALUACIÓ
Aspectes socials

●

ENTITATS QUE SÓN CENTRES ESPECIALS D’OCUPACIÓ O EMPRESES D’INSERCIÓ 20 punts

●

ALTRES ENTITATS
●

Poden obtenir la mateixa puntuació dedicant personal en risc d’exclusió al projecte:
Un treballador: 5 punts
Dos treballadors: 10 punts
Tres treballadors: 15 punts
Més de quatre treballadors: 20 punts

➢
➢
➢

S’hauran de dedicar efectivament al projecte
S’hauran d’aportar els contractes
S’haurà d’acreditar pels Serveis Socials la seva situació
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CALENDARI DE PAGAMENTS

2021
G

F

M

A

M
G

J

J
L

2022
A
G

S

O

N

D

G

F

M

A

M
G

J

J
L

2023
A
G

S

O

N

D

G

F

M

A

M
G

J

J
L

A
G

S

Presentació sol·licituds
Resolucions concessió
Primer pagament parcial
Segon pagament parcial
Tercer pagament parcial
Final
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O

N

D

PAGAMENTS PARCIALS

●

●

Es podran pagar les despeses efectuades i pagades fins al moment
S’ha de presentar la documentació abans de que finalitzin els terminis establerts
●
1r pagament parcial: fins l’1 de gener de 2022
●
2n pagament parcial: fins l’1 de juny de 2022
●
3r pagament parcial: fins l’1 de gener de 2023

●

Necessari presentar la documentació justificativa

●

Necessari dur a terme les actuacions de publicitat necessàries
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COMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS

●

●

Aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions
Obligatori comunicar les subvencions concedides o sol·licitades per executar el mateix
projecte
●
En el moment de presentar la sol·licitud
●
En el termini de 3 dies des de la concessió o sol·licitud
●
En el moment de presentació de la documentació justificativa parcial o final
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SUBCONTRACTACIÓ

●

●

●

●

Fins a un màxim del 50% del cost del projecte
Si l’import de la subcontractació és superior a 60.000 € s’ha de formalitzar per escrit i
requereix autorització prèvia de la Direcció general de Residus i Educació Ambiental
El beneficiari és el responsable davant la Direcció general de Residus i Educació
Ambiental, no l’ entitat subcontractada.
No es poden subcontractar:

Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria i
programa que no hagin obtingut la subvenció per que no han complert els requisits
o no han obtingut la valoració suficient.

illessostenibles.travel

