Convocatòria de subvencions per al
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1. ACTUACIONS SUBVENCIONABLES
1.1.

Generalitats

Aquesta convocatòria de subvencions té per objecte millorar la prevenció i la
gestió de residus municipals mitjançant ajudes per al finançament
d’infraestructures, equipaments i operacions de recollida i gestió de residus; de
campanyes de sensibilització de residus; de redacció de plans i programes de
prevenció i gestió de residus municipals i de mesures de prevenció de residus en
l’organització d’esdeveniments municipals. Així mateix mitjançant aquesta
convocatòria es finançarà la retirada d’amiant d’edificis públics en compliment del
programa establert al Pla Director Sectorial de Prevenció i Gestió de Residus
Perillosos de les Illes Balears.
Així les actuacions concretes que es podran subvencionar seran les següents:
•

Redacció de documents tècnics (projecte d’instal·lació i documentació per
la tramitació ambiental) de deixalleries.

•

Actuacions (compra d’equipaments i actuacions constructives) per la
construcció, ampliació o millora de deixalleries.

•

Implementació de deixalleries mòbils o mini-deixalleries.

•

Recollida selectiva de roba i residu tèxtil.

•

Compra de compostadors destinats al compostatge domèstic i comunitari.

•

Compra i instal·lació de papereres de recollida selectiva.

•

Implementació de Plans i programes de prevenció i gestió de residus
municipals i campanyes de sensibilització de residus.

•

Implementació de mesures de prevenció de residus en els esdeveniments
organitzats o patrocinats per les entitats municipals.

•

Retirada d’amiant d’edificis públics

Cada municipi podrà sol·licitar subvenció per a un màxim de 5 actuacions del total
de 19 actuacions concretes subvencionables que s’indiquen a la resolució de
convocatòria.
Per sol·licitar o per rebre el pagament d’alguns dels ajuts per algunes de les
categories d’actuacions subvencionables és necessari complir algunes obligacions
específiques. A l’apartat d’aquesta guia corresponent a cada una de les categories
d’actuacions subvencionables s’indiquen aquestes obligacions concretes. A
l’annex 1 d’aquesta guia hi ha un quadre resum amb aquesta informació.
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1.2.

Entitats beneficiàries

Poden ser beneficiàries dels ajuts per a les actuacions subvencionables previstes a
la convocatòria les entitats locals i les empreses públiques que es dediquen a la
gestió de residus en l’àmbit territorial de les Illes Balears.
La sol·licitud pot ser presentada per l’entitat local i/o empresa pública atenent a
quina sigui l’entitat encarregada d’executar l’actuació.
No poden concórrer en la convocatòria simultàniament i per a les mateixes
actuacions les entitats locals i les empreses públiques. Cada actuació només
podrà ser subvencionada una vegada.
La sol·licitud pot també esser presentada per una associació de municipis a través
d’una mancomunitat o consorci en cas de que aquesta sigui l’entitat encarregada
d’executar l’actuació.

1.3.

Import assignat a cada categoria d’actuacions

La convocatòria compta amb un total de 2.180.000 € (dos milions cent vuitanta mil
euros) que es reparteixen en un total de tres anys, 2021, 2022 i 2023 i entre un
total de 9 categories d’actuacions. A les següents taules s’exposa la distribució de
l’import total per anys i per categories d’actuacions subvencionables.

ANY

IMPORT DESTINAT

2021

300.000 €

2022

940.000 €

2023

940.000 €

TOTAL

2.180.000 €

CATEGORIA

IMPORT DESTINAT

Redacció del projecte de la deixalleria

70.000 €

Construcció de noves deixalleries o millores o ampliacions
d’aquestes instal·lacions

830.000 €

Deixalleries mòbils i mini-deixalleries

145.000 €

Recollida selectiva de roba i residus tèxtils

200.000 €

Compostatge domèstic i comunitari

200.000 €

Compra de papereres de recollida selectiva

200.000 €
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Plans i programes de prevenció i gestió de residus
municipals i campanyes de sensibilització de residus

235.000 €

Organització i/o patrocini d’esdeveniments amb mesures
de prevenció de la generació de residus

100.000 €

Retirada d’amiant d’edificis públics

200.000 €

TOTAL

2.180.000 €

Per a cada una de les actuacions s’ha establert un màxim import subvencionable,
per municipi o actuació. Cal tenir en compte també que es subvencionarà com a
màxim un 80 % del total del cost de les actuacions.

1.4.

Actuacions subvencionables

S’han establert 9 categories d’actuacions susceptibles d’esser subvencionades.
Dins algunes d’aquestes categories s’han establert actuacions diferents que es
poden subvencionar. D’aquesta forma en total es contemplen a la convocatòria 19
actuacions diferents que poden rebre finançament. D’entre totes aquestes cada
municipi podrà sol·licitar subvenció per a un màxim de 5 actuacions.
1.4.1. Redacció dels documents tècnics de deixalleries
Es podrà subvencionar la redacció del projecte de la deixalleria, tant per noves
instal·lacions com per reformes i/o ampliacions d’instal·lacions ja existents, així
com la redacció del document ambiental per la tramitació d’avaluació d’impacte
ambiental.
Aquests documents tècnics han de donar compliment al que s’estableix a la
normativa d’aplicació a aquestes instal·lacions, particularment a la Llei 22/2011,
de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, a la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de
residus i sòls contaminats de les Illes Balears i al Reial decret 110/2015, de 20 de
febrer, sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics, entre d’altra.
1.4.2. Actuacions de construcció, ampliació o millora de deixalleries
Dins aquesta categoria s’inclouran per al seu finançament la realització d’obres i/o
l’adquisició d’equipaments per a la construcció de noves deixalleries o ampliar i
millorar instal·lacions ja existents. Les actuacions subvencionables s’enumeren a
continuació per ordre de prioritat a l’hora de rebre finançament:
1. Construcció d’un magatzem de residus perillosos.
2. Impermeabilització i instal·lació de sistemes de recollida de lixiviats del
magatzem de residus perillosos.
3. Pavimentació de la deixalleria.
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4. Cobertura de la zona d’emmagatzematge de RAEE (Residus d’Aparells
Elèctrics i Electrònics).
5. Impermeabilització i instal·lació de sistemes de recollida de lixiviats de la
zona d’emmagatzematge de RAEE (Residus d’Aparells Elèctrics i
Electrònics).
6. Instal·lació d’una oficina de recepció.
7. Instal·lació d’àrees destinades a la preparació per a la reutilització, ja
sigui per a l’emmagatzematge separat de RAEE susceptibles de ser
preparats tant per a la reutilització com per a la comprovació o el
tractament.
8. Instal·lació d’elements informatius, com cartells, panells o senyalització,
inclosa la identificativa per a les instal·lacions de gestió de residus
prevista a l’annex 8 de la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls
contaminats de les Illes Balears.
9. Obres de millora en el control d’accés a la zona d’emmagatzematge de
residus, com ara tanques, sistemes de control d’accés, tancaments de
zones d’emmagatzematge, sistemes de videovigilància, alarmes, etc.
10. Instal·lació d’un espai habilitat dins la instal·lació de gestió de residus
destinat a tasques d’educació ambiental.
11. Compra d’equipaments homologats per a la gestió correcta dels residus
destinats a donar operativitat a la instal·lació (cubetes de retenció, gàbies
d’emmagatzematge, contenidors, compactadores, trituradores, etc.).
Per sol·licitar la subvenció per aquestes actuacions serà necessari haver sol·licitat
les autoritzacions previstes per la normativa sectorial en matèria de residus.
Aquestes autoritzacions inclouen l’autorització d’instal·lacions de tractament de
residus i l’autorització de les persones físiques o jurídiques que realitzen
operacions de tractament de residus.
Al lloc web del Servei de Residus i Sòls Contaminats <residus.caib.es> trobareu
informació referent a la tramitació d’aquestes autoritzacions. També podeu
contactar per telèfon amb el Servei de Residus i Sòls Contaminats al 971 176 684.
Per obtenir l’ajuda serà necessari que la deixalleria sigui autoritzable atenent a la
normativa que li resulti d’aplicació, especialment pel que fa a la normativa
sectorial en matèria de residus i la normativa urbanística, entre d’altra.
1.4.3. Implementació de deixalleries mòbils i mini-deixalleries
Dins aquesta categoria s’inclou el finançament d’instal·lacions mòbils o fixes que
permetin la recollida itinerant de residus o que aproximin el servei de recollida a
certs habitants. Aquestes instal·lacions hauran d’esser deixalleries mòbils o minideixalleries. En la seva construcció i equipament es pot preveure la utilització de
materials i elements de segona mà o reciclats.
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Per sol·licitar la subvenció per aquestes actuacions serà necessari haver sol·licitat
les autoritzacions previstes per la normativa sectorial en matèria de residus.
Aquestes autoritzacions inclouen l’autorització d’instal·lacions de tractament de
residus i l’autorització de les persones físiques o jurídiques que realitzen
operacions de tractament de residus.
Al lloc web del Servei de Residus i Sòls Contaminats <residus.caib.es> trobareu
informació referent a la tramitació d’aquestes autoritzacions. També podeu
contactar per telèfon amb el Servei de Residus i Sòls Contaminats al 971 176 684.
Per sol·licitar la subvenció per aquestes instal·lacions serà també necessari que el
municipi disposi de, com a mínim, d’una deixalleria fixa amb la corresponent
autorització on poder emmagatzemar els residus recollits a la deixalleria mòbil.
Per obtenir l’ajuda per aquestes actuacions serà necessari que les instal·lacions
siguin autoritzables atenent a la normativa que les resulti d’aplicació, entre d’altra
a la normativa sectorial en matèria de residus i, en el cas de les instal·lacions fixes,
a la normativa urbanística.
1.4.4. Recollida selectiva de roba i residus tèxtils
Amb la finalitat de facilitar l’obligatorietat establerta a la Llei 8/2019, de 19 de
febrer, de residus i sòls contaminats, d’establir la recollida diferenciada de la roba
rebutjada i dels residus tèxtils per part dels municipis es podrà rebre finançament
pel cost de la recollida i el transport d’aquests residus fins a les instal·lacions de
tractament. D’acord amb l’establert a l’article 2.5 de l’esmentada Llei 8/2019, de
manera prioritària i en la mesura possible, s’haurà de potenciar la participació
d’entitats de caire social en la recollida i la preparació per a la reutilització
d’aquests residus.
Només podran esser subvencionables el cost que suposi per al municipi la
recollida i el transport d’aquests residus.
1.4.5. Compra de compostadors per al compostatge domèstic i comunitari.
Amb la finalitat de fomentar el compostatge domèstic i comunitari en la forma i
condicions establertes a l’article 30 de la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i
sòls contaminats de les Illes Balears es finançarà la compra de compostadors que
es puguin destinar a aquestes actuacions. Els compostadors hauran d’esser
propietat de l’Ajuntament, que les podrà cedir a particulars, grups de veïns o
associacions.
Com a referència es considera que cada habitant requereix un volum de
compostador de 110 litres o 0,11 m3, tenint en compte un temps de compostatge
de dos mesos.
El finançament d’aquestes actuacions ha d’anar associat a la posada en vigor
d’una ordenança municipal que prevegi el pagament per generació com estableix
l’article 9 de l’esmentada Llei 8/2019 de 19 de febrer, de residus i sòls
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contaminats de les Illes Balears, amb tarifes diferenciades o reduïdes pels
habitants que duguin a terme pràctiques de compostatge domèstic o comunitari.
Els ajuntaments hauran de dur a terme les actuacions de control i autorització
previstes a l’esmentat article 30 de la Llei 8/2019. Els centres de compostatge
autoritzats hauran de presentar una comunicació prèvia d’activitat i declaració
responsable de la seva activitat davant l’òrgan competent en matèria de residus
del Govern de les Illes Balears.
1.4.6. Compra de papereres de recollida selectiva.
Es finançarà la compra de papereres que s’instal·lin als espais públics municipals i
que permetin la recollida diferenciada d’almenys dues fraccions, envasos i rebuig.
Les papereres podran tenir cubetes diferenciades per cada fracció o esser d’una
sola fracció. En aquest segon cas s’hauran d’instal·lar en grups de dues o més, una
paperera per cada una de les fraccions. A més les papereres hauran d’estar
dissenyades de forma que s’eviti la introducció d’objectes voluminosos i bosses
plenes, hauran d’evitar l’entrada d’aigua de pluja, hauran de comptar amb
sistemes de tancament per evitar manipulacions indegudes, hauran d’esser
resistents a actes vandàlics (incloent pintades) i les papereres o compartiments
hauran d’estar adequadament diferenciades per color (essent groc pels envasos) i
gris o negre per la fracció de rebuig i amb la llegenda «ENVASOS» i «REBUIG»
segons correspongui.
1.4.7. Implementació de plans i programes de prevenció i gestió de residus
municipals i campanyes de sensibilització de residus
Dins aquesta categoria es podran incloure actuacions orientades a la posada en
marxa de campanyes de sensibilització de residus i plans i programes de
prevenció i gestió de residus municipals. Es prioritzarà en primer lloc el
finançament de Plans i programes de prevenció i gestió de residus municipals i en
segon lloc el finançament de campanyes de sensibilització de residus,
comunicació i informació.
1.4.8. Organització i/o patrocini d’esdeveniments amb mesures de prevenció de
la generació de residus
Es podran finançar dins aquesta categoria actuacions i despeses per la posada en
marxa de mesures de prevenció de residus, especialment de residus d’envasos,
en els esdeveniments públics, inclosos els esportius, que tenguin el suport de les
administracions municipals, sigui en el patrocini, l’organització o en qualsevol
altra fórmula.
L’objectiu és que aquests esdeveniments arribin a esser amb residu zero. Per
aquest motiu hauran d’implementar sistemes alternatius a la venda i distribució
de begudes envasades i tassons d’un sol ús, hauran de garantir en tot cas l’accés
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a aigua no envasada o en botelles reutilitzables i han d’implementar un sistema
de dipòsit per evitar l’abandonament d’envasos i tassons o la seva gestió
incorrecta. A més han d’adoptar totes les mesures adequades per evitar la
generació d’altres residus.
L’ajut concedit permetrà finançar la posada en marxa de mesures de prevenció de
residus a aquests esdeveniments com el lloguer de dispensadors de begudes, la
compra o lloguer de tassons o botelles reutilitzables, la neteja d’envasos
reutilitzables o altres mesures que permetin reduir la quantitat de residus
generats per l'esdeveniment i que tenguin un cost quantificable. En cap cas es
podrà finançar la compra de productes associats als residus com ara begudes o
aliments.
1.4.9. Retirada d’amiant d’edificis públics.
Amb la finalitat de donar impuls a la mesura 3.2.2 del Programa establert al
Decret 14/2020, de 8 d’abril, pel qual s’aprova el Pla Director Sectorial de
Prevenció i Gestió de Residus Perillosos de les Illes Balears, es finançarà la
retirada de forma segura de l’amiant dels edificis públics.
La subvenció serà únicament per finançar les despeses corresponents a la
retirada, transport i tractament dels residus de materials d'aïllament i de la
construcció que continguin amiant. Les operacions de desamiantatge hauran
d’esser dutes a terme per empreses inscrites al Registre d'empreses amb risc
d'amiant (RERA). El transport i el tractament dels residus d'amiant s’haurà de dur
a terme mitjançant empreses autoritzades per dur a terme la gestió i/o transport
d’aquests residus.
Les empreses amb seu social a les Illes Balears autoritzades per gestionar i/o
transportar residus de construcció que contenen amiant (codis LER 17 06 01 i/o 17
06 05) es poden consultar al Registre de Producció i Gestió de Residus de les Illes
Balears, al lloc web <residus.caib.es> .
A l’hora de prioritzar aquestes actuacions es tendrà en compte l’estat de
conservació dels edificis, prioritzant la retirada d’amiant d’aquells edificis amb
pitjor estat de conservació.
A l’annex d’aquesta guia hi ha un quadre resum de les obligacions que per
algunes categories s’estableixen per sol·licitar i/o poder rebre el finançament
concedit.
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2. ESTABLIMENT DE CRITERIS DE PRIORITAT DELS PROJECTES
2.1.

Generalitats

Tenint en compte que la partida pressupostària destinada a cada categoria
d’activitats subvencionables és finita, per algunes d’aquestes categories
s’estableixen criteris de prioritat a l’hora d’atorgar finançament a aquestes
propostes.
Les categories per les quals s’estableix algun criteri de prioritat són les següents:
•

Actuacions per a la construcció de noves deixalleries o millores o
ampliacions d’aquestes instal·lacions

•

Deixalleries mòbils i mini-deixalleries

•

Recollida selectiva de roba i residus tèxtils

•

Compostatge domèstic i comunitari

•

Plans i programes de prevenció i gestió de residus municipals i
campanyes de sensibilització de residus

•

Retirada d’amiant d’edificis públics

Els projectes que es presentin a aquestes categories seran ordenats atenent als
criteris de prioritat establerts per cada una d’elles. L’import per cada actuació
s’atorgarà atenent a aquest ordre de prelació fins que s’esgoti la partida
destinada a aquesta categoria.
Per a les següents categories d’actuacions no s’ha establert cap criteri de prioritat
a l’hora de sol·licitar aquest finançament:
•

Redacció del projecte de la deixalleria, segons la Llei 22/2011 i el
Reial decret 110/2015, i altra normativa aplicable

•

Compra de papereres de recollida selectiva

•

Organització i/o patrocini d’esdeveniments amb mesures de
prevenció de la generació de residus

Tots els projectes que es presentin a aquestes categories rebran finançament. En
cas de que la partida pressupostària assignada a cada categoria no sigui suficient
per atorgar l’import màxim per actuació o municipi establert a la convocatòria es
repartirà l’import assignat a la categoria entre tots els projectes susceptibles
d’esser subvencionats de forma que tots rebin el mateix.
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2.2.

Determinació del nombre d’habitants per municipi

Determinades categories d’actuacions tenen en compte el nombre d’habitants
dels municipis a l’hora d’establir els criteris de prioritat o determinar l’import que
es pot percebre. A l’hora de determinar el nombre d’habitants del municipi es
fixarà com a referència de població el valor publicat a l’IBESTAT (<ibestat.caib.es>)
en la data límit de presentació de sol·licituds.
En cas que alguna sol·licitud de subvenció sigui d’una associació de municipis a
través d’una mancomunitat o consorci, aquesta actuarà com una entitat territorial
única, a efectes del càlcul de població, per determinar l’import de la subvenció.

2.3.

Criteris de prioritat establerts per algunes categories

A continuació s’exposen els criteris per prioritzar les propostes presentades dins
algunes categories i establir l’ordre de prelació per obtenir finançament.
2.3.1. Actuacions per a la construcció de noves deixalleries o millores o
ampliacions d’aquestes instal·lacions
Amb la finalitat de prioritzar aquelles actuacions considerades més rellevants des
del punt de vista ambiental i de funcionament d’aquestes instal·lacions s’han
subdividit aquestes actuacions en onze tasques concretes i s’ha establert el
següent ordre de prelació:
1. Construcció d’un magatzem de residus perillosos.
2. Impermeabilització i instal·lació de sistemes de recollida de lixiviats del
magatzem de residus perillosos.
3. Pavimentació de la deixalleria.
4. Cobertura de la zona d’emmagatzematge de RAEE (Residus d’Aparells
Elèctrics i Electrònics).
5. Impermeabilització i instal·lació de sistemes de recollida de lixiviats de la
zona d’emmagatzematge de RAEE (Residus d’Aparells Elèctrics i
Electrònics).
6. Instal·lació d’una oficina de recepció.
7. Instal·lació d’àrees destinades a la preparació per a la reutilització, ja
sigui per a l’emmagatzematge separat de RAEE susceptibles de ser
preparats tant per a la reutilització com per a la comprovació o el
tractament.
8. Instal·lació d’elements informatius, com cartells, panells o senyalització,
inclosa la identificativa per a les instal·lacions de gestió de residus
prevista a l’annex 8 de la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls
contaminats de les Illes Balears.
Direcció General de Residus i Educació Ambiental
c/ Gremi Corredors, 10
07009 Palma
Tel. 971 17 66 84
dgedquares.caib.es

11

9. Obres de millora en el control d’accés a la zona d’emmagatzematge de
residus, com ara tanques, sistemes de control d’accés, tancaments de
zones d’emmagatzematge, sistemes de videovigilància, alarmes, etc.
10. Instal·lació d’un espai habilitat dins la instal·lació de gestió de residus
destinat a tasques d’educació ambiental.
11. Compra d’equipaments homologats per a la gestió correcta dels residus
destinats a donar operativitat a la instal·lació (cubetes de retenció, gàbies
d’emmagatzematge, contenidors, compactadores, trituradores, etc.).
D’aquesta forma cada proposta presentada inclosa dins aquesta categoria
s’assignarà a una de les onze subcategories establertes. D’acord amb l’ordre de
prelació d’aquestes subcategories es començarà assignant l’import màxim
establert a la convocatòria a les propostes presentades fins esgotar el crèdit
assignat a aquesta partida d’actuacions. Fins que totes les propostes presentades
dins una subcategoria siguin finançades no es podrà finançar la subcategoria
situada en una posició inferior a l’ordre establert.
2.3.2. Deixalleries mòbils i mini-deixalleries
Dins aquesta categoria l’ordre de prelació de les propostes subvencionables es
determinarà segons el nombre d’habitants als que les deixalleries mòbils i minideixalleries podran donar servei. A l’hora de valorar aquest aspecte s’haurà de
tenir en compte la ubicació o l’itinerari de les instal·lacions, el nombre d’habitants
de les zones al voltant, la presència d’altres instal·lacions de gestió properes...
2.3.3. Recollida selectiva de roba i residu tèxtil
Dins aquesta categoria es prioritzaran aquelles propostes les sol·licituds en les
que participin entitats de caire social en la recollida i la preparació per a la
reutilització d’aquests residus. En el cas que el crèdit no sigui suficient per atorgar
l’ajut a totes les sol·licituds presentades, es prorratejarà l’import disponible amb
tots els municipis que hagin presentat la sol·licitud. En aquest cas les sol·licituds
que no contemplin la participació d’entitats de caire social poden quedar excloses
en favor del finançament d’aquelles sol·licituds que sí contemplen la participació
d’aquestes entitats.
2.3.4. Compostatge domèstic i comunitari
En el cas dels ajuts per la compra de compostadors per esser destinats al
compostatge domèstic i comunitari es prioritzaran aquelles actuacions que
permetin atendre a un percentatge major d’habitants respecte del total del
municipi tenint en compte el nombre de compostadors que s’adquireixin i el seu
volum. A l’hora de tenir en compte aquesta prioritat es considerarà que per una
persona és necessari un volum de 0,11 m3.
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2.3.5. Plans i programes de prevenció i gestió de residus municipals i campanyes
de sensibilització de residus
Dins aquesta categoria es subvencionaran en primer lloc totes les sol·licituds que
es presentin per executar plans i programes de prevenció i gestió de residus
municipals i, en segon lloc, per realitzar campanyes de sensibilització de residus,
comunicació i informació. En cas necessari es prorratejarà l’import d’aquesta
partida amb tots els municipis que presentin una sol·licitud i compleixin els
requisits de la convocatòria.
2.3.6. Retirada d’amiant d’edificis públics
Dins aquesta categoria es prioritzarà la retirada d’amiant d’aquells edificis en els
quals el seu estat de conservació aconselli dur a terme actuacions urgents. Per
acreditar aquest fet serà necessari adjuntar un informe que ho justifiqui. Una
vegada finançades les actuacions de retirada més urgents es finançaran la resta
d’actuacions de retirada menys urgents. En cas de que el crèdit disponible no
permeti el finançament de totes les sol·licituds presentades es prorratejarà
l’import d’aquesta partida entre tots els municipis que presentin una sol·licitud i
compleixin els requisits de la convocatòria.

3. ASSIGNACIÓ DEL FINANÇAMENT ALS PROJECTES
SUBVENCIONABLES
3.1.

Generalitats

El pressupost assignat a cada una de les categories incloses a la convocatòria de
subvencions és la que es mostra a la taula següent:
CATEGORIA

IMPORT DESTINAT

Redacció del projecte de la deixalleria

70.000 €

Construcció de noves deixalleries o millores o ampliacions
d’aquestes instal·lacions

830.000 €

Deixalleries mòbils i mini-deixalleries

145.000 €

Recollida selectiva de roba i residus tèxtils

200.000 €

Compostatge domèstic i comunitari

200.000 €

Compra de papereres de recollida selectiva

200.000 €

Plans i programes de prevenció i gestió de residus
municipals i campanyes de sensibilització de residus

235.000 €
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Organització i/o patrocini d’esdeveniments amb mesures
de prevenció de la generació de residus

100.000 €

Retirada d’amiant d’edificis públics

200.000 €

TOTAL

2.180.000 €

En el cas de que per la categoria s’hagin establert criteris de prioritat s’ordenaran
els projectes d’acord amb aquests establint l’ordre en que les serà assignat el
finançament. A cada projecte s’assignarà el màxim import establert per la
convocatòria sempre que aquest no superi el 80% del cost pressupostat de
l’actuació. En cas de que l’import màxim fixat per la convocatòria superi aquest
80% del cost pressupostat de l’actuació s’assignarà a aquesta actuació un
finançament equivalent a aquest percentatge. S’assignarà a cada projecte l’import
màxim subvencionable atenent a l’ordre de prelació fins que s’esgoti la partida
pressupostària. El projecte susceptible de rebre finançament que quedi en darrer
lloc rebrà el romanent després d’haver subvencionat als situats en millor posició,
sempre i quan aquest romanent no superi el 80% del seu cost pressupostat. En
cas de que ho superi es finançaran altres actuacions fins que s’esgoti el crèdit
assignat a la partida pressupostària.
En el cas de que la categoria no contempli cap criteri de prioritat les actuacions
per les que s’hagi sol·licitat subvenció podran rebre el màxim import establert per
la convocatòria sempre que aquest no superi el 80% del cost pressupostat de
l’actuació. En cas de que l’import màxim fixat per la convocatòria superi aquest
80% del cost pressupostat de l’actuació s’assignarà a aquesta actuació un
finançament equivalent a aquest percentatge. En cas de que la partida
pressupostària destinada a aquesta categoria no permeti finançar a totes les
sol·licituds subvencionables amb el màxim import fixat per la convocatòria es
repartirà l’import disponible entre totes aquestes sol·licituds.

3.2.

Traspassament de romanents

La convocatòria de subvencions preveu dos traspassament de romanents:
•

De la partida pressupostària destinada a actuacions corrents a la destinada
a actuacions d’inversió.

•

Entre les diferents categories d’actuacions subvencionables incloses dins la
mateixa partida pressupostària.
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Aquests traspassaments es faran efectius una vegada assignat l’import màxim per
cada sol·licitud presentada que sigui susceptible d’esser subvencionada en cas de
que quedi algun romanent.
Els romanents es distribuiran de forma proporcional a la partida pressupostària
inicial assignada a cada categoria d’actuacions a les que es pot repartir el
romanent. El repartiment només es farà a aquelles categories en les quals sigui
possible finançar un major nombre de sol·licituds o incrementar l’import assignat
a alguna o algunes actuacions sense excedir el límit previst a la convocatòria.
Exemple: Traspassament de romanents de la categoria corrent a la d’inversió. Una
vegada repartit l’import màxim a totes les sol·licituds subvencionables presentades per
actuacions imputades a la partida pressupostària prevista per actuacions corrents
sobren 75.000 €. Aquest romanent es podrà emprar per incrementar l’import assignat
a les actuacions finançades per la partida pressupostària prevista per actuacions
d’inversió. El repartiment entre les diferents categories establertes es farà atenent al
percentatge que representa el seu import respecte del total destinat a actuacions
d’inversió.
Les actuacions d’inversió en conjunt tenen un import dedicat d’1.420.000 € . el
percentatge respecte d’aquest total que es destina a cada una de les actuacions
d’inversió finançades és la següent

Import destinat

Percentatge que
representa

850.000 €

59,86 %

Deixalleries mòbils i mini-deixalleries

150.000 €

10,56 %

Compostatge domèstic i comunitari

210.000 €

14,79 %

Compra de papereres de recollida selectiva

210.000 €

14,79 %

TOTAL

1.420.000 €

100 %

CATEGORIA
Construcció de noves deixalleries o
millores o ampliacions d’aquestes
instal·lacions
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Tenint en compte el que s’indica a la taula anterior els 75.000 € de romanent
s’assignarien de la següent manera:
Import de romanent
que li correspon

Nou import destinat
a la categoria

44.895 €

894.895 €

7.920 €

157.920 €

Compostatge domèstic i comunitari

11.092,50 €

221.092,50 €

Compra de papereres de recollida selectiva

11.092,50 €

221.092,50 €

TOTAL

75.000 €

149.500 €

CATEGORIA
Construcció de noves deixalleries o
millores o ampliacions d’aquestes
instal·lacions
Deixalleries mòbils i mini-deixalleries

Pel que fa al traspassament de romanents entre les diferents línies d’actuació dins
la mateixa categoria (inversió o corrent) es duria a terme de la mateixa forma. En
aquest cas es calcularia el percentatge que representa el finançament de cada
actuació sense tenir en compte la línia de finançament de la qual ha quedat un
romanent.
Exemple: Traspassament de romanents dins la mateixa categoria. Una vegada repartit
l’import màxim a totes les sol·licituds subvencionables presentades per construcció de
noves deixalleries, millores o ampliacions sobren 75.000 €. Aquest romanent es podrà
emprar per incrementar l’import assignat a la resta d’actuacions d’inversió. El
repartiment entre les diferents actuacions subvencionables es farà atenent al
percentatge que representa el seu import respecte del total de finançament
descomptant la categoria de la qual resta un romanent.
El percentatge que representa el finançament de cada actuació subvencionable a la
qual es pot traspassar romanent és el següent

Import destinat

Percentatge que
representa

Deixalleries mòbils i mini-deixalleries

150.000 €

26,32 %

Compostatge domèstic i comunitari

210.000 €

36,84 %

Compra de papereres de recollida selectiva

210.000 €

36,84 %

TOTAL

570.000 €

100 %

CATEGORIA
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Tenint en compte el que s’indica a la taula anterior els 75.000 € de romanent
s’assignarien de la següent manera:
Import de romanent
que li correspon

Nou import destinat
a la categoria

Deixalleries mòbils i mini-deixalleries

19.740 €

159.740 €

Compostatge domèstic i comunitari

27.630 €

237.630 €

Compra de papereres de recollida selectiva

27.630 €

237.630 €

TOTAL

75.000 €

635.000 €

CATEGORIA

El romanent traspassat a cada una de les actuacions subvencionables s’empraria
per incrementar l’import amb que es finança cada actuació subvencionable,
respectant el límit de finançament del 80% del cost i l’import màxim establert a la
convocatòria, pel que fa a aquelles línies d’actuació que preveuen el finançament
per totes les sol·licituds presentades.
Pel que fa a les actuacions subvencionables per les que es preveu l’establiment
d’un ordre de prelació de les sol·licituds atenent a algun o alguns criteris
establerts a la convocatòria, el romanent es destinarà en primer lloc a
incrementar l’aportació a cada sol·licitud atenent a l’odre de prelació, fins a assolir
el límit de finançament del 80% del cost o l’import màxim establert a la
convocatòria. En segon lloc es destinarà a incrementar el nombre de sol·licituds
que poden rebre finançament.

4. MESURES DE PUBLICITAT QUE S’HAN D’ADOPTAR

Les entitats beneficiàries han d’adoptar les mesures de publicitat necessàries per
indicar que les actuacions han rebut finançament per part de la Conselleria de
Medi Ambient i Territori. Per aquest motiu en totes les actuacions d’informació i
publicitat que duguin a terme han de fer constar el finançament rebut per part de
la Conselleria de Medi Ambient i Territori. També s’han d’emprar elements
publicitaris als elements adquirits o a les instal·lacions construïdes o habilitades
mitjançant les subvencions regulades en aquesta convocatòria.
En cas de que es desitgi incloure el logotip de la Conselleria de Medi Ambient i
Territori aquest es pot descarregar al lloc web d’Identitat Corporativa de la CAIB
<identitatcorporativa.caib.es>.
Com a exemples de mesures de publicitat que es poden adoptar podem esmentar
les següents:
•

Publicació de notícies informant de la subvenció a xarxes socials i/o
publicacions digitals en paper i/o a llocs web de l’entitat beneficiària.

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

17

•

Incorporació de cartells informatius incloent el logotip de la Conselleria de
Medi Ambient i Territori a les instal·lacions construïdes o equipades amb la
subvenció.

•

Incorporació del logotip de la Conselleria de Medi Ambient i Territori als
elements adquirits: papereres, compostadors, tassons o botelles
reutilitzables...

5. PAGAMENT DE LES SUBVENCIONS
La convocatòria preveu dos períodes de justificació i de pagament ordinari, finals
de 2021 i finals de 2023.
Aquelles actuacions que puguin estar executades i justificades aquest any 2021 i
hagin marcat la casella corresponent a la sol·licitud, podran acollir-se al pagament
previst per aquest any. En aquest cas s’haurà de presentar la documentació
justificativa en el termini indicat per la convocatòria, just després d’haver-se dictat
la resolució d’atorgament de la subvenció.
Aquelles actuacions que es prevegin executar més enllà de l’any 2021 o que no
hagin sol·licitat acollir-se al pagament ordinari d’aquest primer any, s’hauran
d’acollir al pagament previst pel 2023.
Per aquelles actuacions incloses al pagament previst per l’any 2023 poden acollirse a un pagament parcial l’any 2022 sempre que compleixin els requisits
establerts a la convocatòria i presentin la documentació justificativa requerida en
el termini previst.
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ANNEX 1

Quadre resum de les obligacions per sol·licitar i/o rebre el pagament per les diferents categories d’actuacions subvencionables
CATEGORIA D’ACTUACIONS
Redacció de documents tècnics de la deixalleria

OBLIGACIONS PER SOL·LICITAR LA SUBVENCIÓ

OBLIGACIONS PER REBRE EL PAGAMENT DE LA
SUBVENCIÓ

---

---

Construcció de noves deixalleries o ampliacions o Haver sol·licitat les autoritzacions sectorials de
modificacions de les ja existents
residus.

Que d’acord amb la normativa que resulti d’aplicació
la instal·lació sigui autoritzable

Implementació de deixalleries mòbils i minideixalleries

Que d’acord amb la normativa que resulti d’aplicació
la instal·lació sigui autoritzable

Haver sol·licitat l’autorització de la instal·lació.
Disposar al municipi d’una deixalleria autoritzada
per acollir els residus d’aquestes instal·lacions.

Recollida de roba i residu tèxtil

---

----

Compostatge domèstic i comunitari

---

Instal·lació de papereres de recollida selectiva

---

---

Implementació de plans i programes de
prevenció i gestió de residus municipals i
campanyes de sensibilització de residus

---

---

Organització i/o patrocini d’esdeveniments amb
mesures de prevenció de la generació de residus

---

---

Retirada d’amiant d’edificis públics.

---

Ordenança municipal en vigor que prevegi el
pagament per generació com estableix l’article 9 de
la Llei 8/2019

Actuacions realitzades per entitats autoritzades per
dur a terme les operacions de retirada, transport i
gestió de forma segura.

