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CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE I
TRANSPORTS
Num. 13258
Acord del Consell de Govern de dia 15 de juliol de 2005, d’aprovació definitiva del projecte constructiu d’infrastructura ferroviària per a l’execució del ramal de desviació per a particulars i
accés al creuer a distint nivell a la línia ferroviària IncaManacor, anomenada camí d’accés a s’Hort d’en Cosme en el
TM de Manacor i declaració d’urgent ocupació dels béns i drets
afectats per a la necessària expropiació.
El Consell de Govern de les Illes Balears, a proposta de la conseller
d’Obres Públiques, Habitatge i Transports en sessió celebrada el 15 de juliol de
2005, adoptà, entre altres, l’acord següent.
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Reglament (CEE) 1980/2000 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de
juliol de 2000, relatiu a un sistema comunitari revisat de concessió d’etiqueta
ecològica. L’objectiu d’aquest sistema és promoure els productes que tinguin un
efecte ambiental reduït durant tot el seu cicle de vida i orientar els consumidors
cap als productes amb potencial per a reduir els efectes ambientals des d’una
perspectiva de cicle vital. Al llarg dels anys, s’han establert criteris ecològics per
a 20 productes i serveis.
En aquest sentit, una de les polítiques del Govern de les Illes Balears és
atendre els principis de desenvolupament sostenible emanats de la Conferència
de les Nacions Unides a Rio de Janeiro de 1992, i dels Programes V i VI d’acció en matèria de medi ambient, mitjançant l’orientació de les activitats econòmiques cap a un desenvolupament compatible amb el manteniment dels valors
naturals i la millora del medi ambient.

«Primer. Aprovar definitivament el projecte constructiu d’infrastructura
ferroviària per a l’execució del ramal de desviació per a particulars i accés al
creuer a distint nivell a la línia ferroviària Inca-Manacor, anomenat Camí d’accés a s’hort d’en Cosme en el TM de Manacor, aprovació que dur annexa, de
conformitat amb allò que disposen els articles 6 i 8 de la Llei 39/2003, de 17 de
novembre, del Sector Ferroviari i els articles 13 i 18 del Reial decret 2387/2004,
de 30 de desembre, per el qual s’aprova el Reglament del sector ferroviari, la
declaració d’utilitat pública o interès social, la necessitat d’ocupació i la declaració d’urgència de la mateixa, a efectes d’expropiació forçosa d’aquells en els
quals s’hagi de construir l’element de la infrastructura ferroviària o que siguin
necessaris per a modificar la preexistent, així com els que siguin indispensables
per a previsibles ampliacions del citat projecte.

En aquest sentit, la Conselleria de Medi Ambient ha promogut, dintre del
Programa Ecotur-Instal·lacions, l’aplicació del Reglament europeu 1836/93 de
gestió i auditoria mediambientals (Emas) al sector turístic. El Programa Ecotur
Instal·lacions promou l’aplicació voluntària de bones pràctiques ambientals i
sistemes de gestió ambiental entre els sectors productius de les Illes Balears.
Aquesta aplicació es va iniciar, principalment en 1998, mitjançant la
publicació d’una Ordre d’establiment de subvencions per a la implantació de
sistemes de gestió i auditories mediambientals en centres turístics de Balears
(Ordre Núm. 16529, Boib Núm. 110, 27-08-1998) que convidava els centres
turístics de les Illes Balears a implantar aquests sistemes, aportant una subvenció per a un màxim de 30 centres. Durant els anys 2001 i 2002, la Conselleria
de Medi Ambient ha atorgat, per mitjà de successives resolucions de convocatòries, subvencions per a la verificació i implantació d’aquests sistemes, en 27 i
23 centres, respectivament, sempre en el sector turístic.

Segon. Atorgar a l’empresa pública, Serveis Ferroviaris de Mallorca
(SFM) la condició de beneficiària de l’expropiació forçosa urgent derivada, del
projecte constructiu d’infrastructura ferroviària per a l’execució del ramal de
desviació per a particulars i accés al creuer a distint nivell a la línia ferroviària
Inca-Manacor, anomenat Camí d’accés a s’Hort d’en Cosme en el TM de
Manacor, instant a la mateixa a l’exercici de les facultats que la Llei d’expropiació forçosa reconeix al beneficiari .

A inicis de 2001 es va publicar el nou Reglament (CE) 761/2001 del
Parlament Europeu i del Consell, de 19 de març de 2001 (DOCE L 114, de 24
d’abril de 2001), pel qual es permet que les organitzacions s’adhereixin amb
caràcter voluntari a un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals
(EMAS), que amplia l’àmbit d’aplicació d’aquest sistema a qualsevol sector,
tant a organitzacions com a centres.

Tercer. Ordenar la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.»
Palma, 18 de juliol de 2005
La secretària del Consell de Govern
Maria Rosa Estarás Ferragut

—o—
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT
Num. 13264
Ordre del conseller de Medi Ambient d'establiment de les bases
reguladores de subvencions per a la implantació i verificació /
certificació de sistemes de gestió i auditoria mediambientals en
organitzacions o centres de les Illes Balears i per a l'aplicació de
l'etiqueta ecològica europea.
Durant els últims anys, ha estat objectiu del Govern de les Illes Balears
portar a terme una política de reconversió ambiental dels sectors productius mitjançant ajudes a polítiques d’estalvi energètic, convenis per a l’establiment de
sistemes adequats de gestió de residus, etc. Aquestes polítiques d’ajudes tenen
com objectiu principal reduir els efectes ambientals negatius de les activitats
productives a les Illes Balears, fomentant actuacions pioneres en els diferents
sectors econòmics.
La Unió Europea va publicar el seu Reglament 1836/1993 sobre el sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (més conegut com EMAS),
dirigit al sector industrial i que, en virtut del seu article 14, permetia l’aplicació
experimental de l’esmentat sistema a sectors distints de l’industrial.
La transposició d’aquest Reglament a l’ordenament jurídic espanyol es va
realitzar mitjançant el Reial decret 85/1996, de 26 de gener, del Ministeri de la
Presidència i mitjançant el Reial decret 2200/1995, de 28 de desembre, del
Ministeri d’Indústria i Energia.
Així mateix, el Consell de les Comunitats Europees va publicar el seu

De forma coherent, la Conselleria de Medi Ambient va publicar el Decret
145/2001, de 21 de desembre, de designació de l’organisme competent previst
en el Reglament 761/2001, i de creació del Registre balear de centres turístics
adherits al sistema comunitari de gestió i auditories mediambientals (Boib 156,
de 31 de desembre de 2001). D’aquesta manera les seves competències abasten
tots els sectors, i no només el turístic.
En aquesta ocasió la Conselleria de Medi Ambient ha decidit ampliar la
possibilitat d’atorgar subvencions a qualsevol sector econòmic de la nostra
comunitat, amb el convenciment que totes les activitats econòmiques han de
contribuir a la millora del nostre medi ambient, des de l’aplicació de Sistemes
de Gestió Ambiental. Al mateix temps la conselleria ha decidit incorporar la
possibilitat d’atorgar subvencions també a l’aplicació del sistema de
l’Etiquetatge Ecològic europeu.
D’acord amb les disponibilitats pressupostàries, es concedeixen subvencions per a la implantació i verificació de sistemes de gestió mediambiental i per
a la consecució de l’etiquetatge ecològic europeu.
La Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions (amb les modificacions
introduïdes per la Llei 6/2004, de 23 de desembre, de modificació de la llei
5/2002, de subvencions), estableix en l’article 10 que no pot iniciar-se el procediment de concessió de subvencions sense que el conseller/a competent hagi
establert prèviament per ordre, les bases reguladores corresponents, tret dels
supòsits excepcionals prevists en l’article 7 d’aquesta mateixa llei. Per l’exposat, es constata així la necessitat de redactar la present Ordre, que regula les
bases que han de regir les ajudes de la Conselleria de Medi Ambient en la matèria, establint el procediment de concessió dintre de l’estructura d’aquesta conselleria.
Per tot això, amb l’informe previ de la Secretaria General, d’acord amb el
Consell Consultiu, fent ús de les atribucions que em confereix l’article 33.3 de
la Llei 4/2001, de 14 de març, i la Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions
del Govern de les Illes Balears (amb les modificacions introduïdes per la Llei
6/2004, de 23 de desembre, de modificació de la llei 5/2002, de subvencions), i
d’acord amb l’establert en el Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desplegament de
determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressupostos generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears dicto la següent
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ries davant l’hisenda autonòmica de les Illes Balears.
Article 1. Objecte de la subvenció
L’objecte de la present Ordre és establir les bases reguladores de les subvencions que concedeixi la Conselleria de Medi Ambient, en l’àmbit de les Illes
Balears, en les següents matèries d’utilitat pública i interès social:
-Implantació i certificació/verificació de sistemes de gestió i auditoria
mediambientals en organitzacions i centres, d’acord amb el Reglament (CE)
761/2001 (EMAS) i la Norma ISO 14.001, que emparen la implantació d’aquests sistemes.
-Implantació i concessió d’etiquetes ecològiques europees, d’acord amb el
Reglament (CEE) 1980/2000.
Article 2. Activitats subvencionables

d) Si és establiment turístic, original o còpia acarada de la llicència d’obertura emesa per la Conselleria de Turisme, amb indicació del nombre de places autoritzades, o un certificat de la legalitat de l’explotació turística.
e) Si és empresa industrial, acreditació d’estar registrada en el Registre
d’establiments industrials.
f) Declaració expressa en la qual es facin constar totes les ajudes i subvencions que s’hagin sol·licitat o concedit en relació amb la sol·licitud cursada,
per qualsevol institució pública o privada d’àmbit local, autonòmic, estatal o
europeu.
g) Presentació del document de sol·licitud de transferència bancària per a
pagaments de la comunitat autònoma de les Illes Balears, mod. TG-002.

Les activitats que poden ser objecte de subvenció són les següents:
a) Anàlisi mediambiental inicial, que és l’anàlisi global preliminar de les
qüestions, impactes i comportaments en matèria de medi ambient relacionats
amb les activitats d’una organització (Emas Art.2).
b) Implantació d’un Sistema de gestió mediambiental, que és la part del
sistema general de gestió que inclou l’estructura i recursos per assolir i mantenir la política ambiental (EMAS Art. 2 i Annex 1, ISO 14.001 Cap. 4).
c) Verificació o Certificació del sistema de gestió mediambiental, que és
l’examen del sistema per a verificar si compleix el Reglament 761/2001 en el
cas de l’EMAS o per a certificar que compleix la ISO 14.001.
d) Validació anual de la declaració mediambiental, que és la certificació
de la fiabilitat, versemblança i correcció de les dades de la declaració mediambiental (EMAS, Annex 3).
e) Realització d’assaigs o controls per a obtenir l’etiqueta ecològica europea, d’acord amb el disposat en el Reglament (CEE) 1980/2000.
Article 3. Beneficiaris
Poden ser beneficiaris de les subvencions les persones físiques i jurídiques
de dret privat o públic amb personalitat jurídica, que a més de portar a terme les
activitats descrites en l’article anterior, compleixin les obligacions assenyalades
en l’article 9 bis de la Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions, segons la nova
redacció donada per la Llei 6/2004 de 23 de desembre, a més dels requisits indicats en la present Ordre, així com els requisits específics que es puguin establir
a les respectives convocatòries, en el marc del disposat a les presents bases reguladores.
No poden ser beneficiaris de subvencions les persones o entitats jurídiques en les quals concorri alguna de les prohibicions establertes en els apartats
2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La forma de justificació de la no concurrència d’aquestes prohibicions i,
si n’és el cas, l’apreciació de la seva concurrència es regirà igualment pel que
estableixen els apartats 4 a 7 del esmentat precepte legal.
Article 4. Sol·licitud i documentació adjunta
1. Les sol·licituds han de presentar-se per duplicat, mitjançant instància
dirigida al conseller de Medi Ambient.
2. La documentació s’ha de presentar en el Registre de la Conselleria de
Medi Ambient o en els llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

h) La documentació tècnica específica d’acord amb la naturalesa de l’activitat subvencionable, segons el que disposa l’Annex I, principalment, memòria explicativa de l’activitat a realitzar, amb indicació del pressupost d’aquesta,
detalls d’ingressos i despeses, descripció de la inversió, i objectius i mitjans
materials i humans necessaris per a la seva execució.
i) Certificat d’existència de compte bancari la titularitat del qual recaigui
en el beneficiari/a de la subvenció.
j) Declaració responsable de conèixer les obligacions previstes en l’article
9 bis de la Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions segons la redacció donada per la Llei 6/2004, de 23 de desembre, de modificació de la llei 5/2002, de
subvencions.
4. El cap de Servei de Qualitat Ambiental, ha d’examinar les instàncies de
sol·licitud de subvencions rebudes. En el cas que les sol·licituds no compleixin
els requisits o no incorporin tota la documentació, s’han de requerir els interessats perquè, en el termini de deu dies hàbils, en reparin la sol·licitud o hi incorporin la documentació preceptiva. De no fer-ho així, s’hi considera que han desistit de la seva petició, amb la resolució prèviament dictada en els termes prevists en l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, segons la
versió donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
5. En cas que els documents ja constin en poder de la conselleria, en ocasió de la tramitació d’altres expedients, no és necessari aportar-los de nou, i és
suficient que el sol·licitant citi l’expedient en el qual consten.
Article 5. Principis del procediment de concessió de subvencions
La selecció de beneficiaris de les subvencions d’aquesta Ordre s’ha de
realitzar amb subjecció als principis de publicitat, transparència, concurrència,
objectivitat, igualtat, no-discriminació, eficàcia i eficiència prevists en l’art. 6.2
de la Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions, segons la nova redacció donada per la Llei 6/2004 de 23 de desembre de modificació de la anterior.
Article 6. Convocatòria
1. La Direcció General de Qualitat Ambiental i Litoral ha d’anunciar
periòdicament, com a mínim una vegada cada dos anys, una convocatòria pública per a la presentació de sol·licituds de subvenció que s’ha de publicar en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
2. La resolució de la convocatòria ha d’indicar com a mínim, els extrems
indicats en l’article 13.2 de la Llei 5/2002 de subvencions, segons la redacció
donada per la Llei 6/2004, de 23 de desembre, de modificació de la Llei 5/2002,
de subvencions.
Article 7. Òrgans del procediment de concessió de subvencions

3. La instància de sol·licitud s’ha de presentar acompanyada de la següent
documentació original o còpia acarada:
a) DNI i targeta del CIF, NIF, del sol·licitant o NIE en el cas d’estrangers.
b) En cas de ser una persona jurídica, s’ha de presentar fotocòpia del
document constitutiu de l’entitat, els seus estatuts socials, degudament inscrits
en el Registre corresponent, així com l’acreditació de la representació amb què
actua.
c) Certificacions d’estar al corrent de les obligacions tributaries i de la
Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat, i de les obligacions tributà-

1. L’òrgan competent per a acordar l’inici del procediment de concessió
de subvencions regulades per aquesta Ordre és el conseller de Medi Ambient,
qui hi designa la Direcció General de Qualitat Ambiental i Litoral com òrgan
instructor.
2. Així mateix, l’òrgan competent per a la resolució és el titular de la
Conselleria de Medi Ambient, que ha de realitzar, si correspon per raó de la
quantia, la comunicació prèvia al Consell de Govern, a què es refereix l’article
8.2 de la Llei 5/2002, de 21 de juny.
Article 8. Criteris de concessió de les subvencions
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1. Els criteris objectius, que amb caràcter general, regiran l’atorgament de
la subvenció son, per l’ordre de prelació que s’indica, els següents:
1º) Hi prevalen aquelles actuacions que permetin una distribució homogènia en els distints tipus de centres i organitzacions i en tot el territori de la
comunitat autònoma.
2º) Prevalen aquells centres o organitzacions amb les majors inversions ja
realitzades en millores i disminució d’efectes ambientals, així com formació
ambiental del personal de l’empresa o organització.
3º) Preval la circumstància referida a la situació del centre o organització
en un municipi que pertanyi a la Xarxa balear de sostenibilitat, d’acord amb el
Decret 123/2002 sobre la implantació de l’Agenda Local 21 en els municipis de
les Illes Balears.
2. Tots aquests criteris relacionats s’especifiquen, per a cada supòsit i amb
major detall, en l’Annex II.
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un dels quals exerceix la funció de secretari, designats pel director general de
Qualitat Ambiental i Litoral.
Un representant del Servei Jurídic de la Conselleria de Medi Ambient,
designat pel Secretari General.
Un representant del Servei de Gestió Econòmica de la Conselleria de
Medi Ambient, designat pel titular de la Secretaria General.
3. Per raons d’operativitat, la Comissió Avaluadora pot demanar altres
opinions respecte a l’estudi i valoració dels expedients, i convidar a participar
en l’equip d’estudi altres persones, quan sigui necessari. La Comissió
Avaluadora pot realitzar les gestions que consideri pertinents per a comprovar
les dades aportades en la documentació, demanar que es realitzin visites d’inspecció al lloc o llocs on s’hagin de portar a terme les activitats i sol·licitar tots
els aclariments que estimi convenients.
4. Els criteris bàsics per al càlcul de la subvenció queden establerts a la
convocatòria corresponent, a què fa esment l’article 6 i han de complir els requisits indicats en l’article 15.

Article 9. Resolució i notificació de l’atorgament de la subvenció
1. El conseller de Medi Ambient, vista la proposta de l’òrgan instructor, la
Direcció General de Qualitat Ambiental i Litoral, i, si és el cas, les al·legacions
presentades pels interessats, atorga o denega motivadament la subvenció.
2. La falta de resolució o notificació en el termini màxim de sis mesos,
comptats des de l’endemà que la sol·licitud ha entrat en el registre de l’òrgan
administratiu competent en la tramitació, té efectes desestimatoris, d’acord amb
l’article 22.2 de la Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions.
3. La resolució que atorga la subvenció ha d’especificar les condicions
tècniques i/o econòmiques d’observança obligatòria per a la realització del projecte: beneficiari, activitat a subvencionar, quantitat, partida pressupostària que
s’aplica, termini d’execució de l’activitat, termini per a la presentació de la
documentació pertinent, condicions tècniques o econòmiques de compliment
obligatori per a desenvolupar el projecte, i justificació de les accions objecte de
l’ajuda.
Així mateix, la resolució expressa ha de fixar, amb caràcter definitiu, la
quantia individual de les subvencions concedides.
4. L’atorgament de la subvenció no eximeix el beneficiari d’obtenir els
permisos i autoritzacions necessaris d’acord amb la legislació vigent.
5. Les subvencions que regula aquesta norma no generen cap tipus de dret
a obtenir altres ajudes en anys posteriors i no es poden al·legar com precedents.
6. La resolució expressa s’ha de notificar individualment o bé publicar en
el BOIB. Així mateix ha d’informar els interessats sobre els recursos administratius procedents i l’obligació que ostenten de comunicar l’acceptació de la
subvenció, d’acord amb el disposat en l’article 9.bis de la Llei 5/2002, de 21 de
juny, introduït per la Llei 6/2004, de 23 de desembre, de modificació de la llei
5/2002, de subvencions.
Article 10. Registre de subvencions
L’òrgan competent per a la instrucció del procediment ha d’enviar al
Registre la documentació i la informació exigibles d’acord amb el títol III de la
Llei 5/2002, de 21 de juny (amb les modificacions introduïdes per la Llei
6/2004, de 23 de desembre, de modificació de la llei 5/2002, de subvencions).
Article 11. Comissió Avaluadora
1. Una vegada presentada la documentació completa anteriorment relacionada, el Servei de Qualitat Ambiental l’ha d’estudiar a fi d’emetre l’informe
corresponent, el qual s’ha de transmetre, conjuntament amb tot l’expedient, a la
Comissió Avaluadora.
2. La Comissió Avaluadora és l’òrgan col·legiat encarregat d’examinar les
sol·licituds presentades i emetre l’informe motivat que ha de servir de base per
a l’elaboració de la proposta de resolució a formular per l’òrgan instructor de
l’expedient. Aquesta Comissió està integrada pels següents membres, a designar
en la convocatòria pertinent:
President: és el cap del Servei de Qualitat Ambiental.
Vocals: tres tècnics de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Litoral,

5. La Comissió Avaluadora ha d’estudiar els expedients lliurats i tramitar-ne l’informe amb proposta de resolució al director general de Qualitat
Ambiental i Litoral, el qual ha d’elevar la proposta de resolució pertinent al conseller de Medi Ambient. Prèviament a la redacció de la resolució, s’ha d’enviar
a la persona interessada la proposta de resolució perquè, en el termini de 15 dies,
pugui al·legar el que consideri oportú.
Article 12. Obligacions dels beneficiaris
1. D’acord amb l’article 9.bis de la Llei 5/2002 de subvencions, introduït
per la Llei 6/2004, de 23 de desembre, de modificació de la llei 5/2002, de subvencions, són obligacions dels beneficiaris:
a)Comunicar al titular de la conselleria de Medi Ambient l’acceptació de
la proposta de resolució. En qualsevol cas, aquesta comunicació s’entén produïda automàticament, si en el termini de quinze dies des de la notificació de la
resolució no s’ha fet constar el contrari.
b)Dur a terme la activitat subvencionada.
c)Justificar la realització de la activitat així com el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió de la subvenció.
d)Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que duguin a terme els
òrgans competents.
e)Comunicar al titular de la Conselleria de Medi Ambient la sol·licitud o
l’obtenció de la subvenció concurrent i, en tot cas, abans de la justificació de l’aplicació que s’hagi donat als fons percebuts.
f)Acreditar, en la forma que s’estableixi reglamentàriament i abans de dictar la proposta de resolució de concessió que està al corrent de les obligacions
tributàries i de la Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat, i de les
obligacions tributàries davant l’hisenda autonòmica.
g)Deixar constància de la percepció i l’aplicació de la subvenció en els llibres de comptabilitat o en els llibres de registre que, si escau, hagi de dur el
beneficiari d’acord amb la legislació mercantil o fiscal que li sigui aplicable.
h)Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons percebuts
amb inclusió dels documents electrònics, mentre puguin ser objecte d’actuacions de comprovació i control.
i)Adoptar les mesures de difusió a què es refereix l’article 31.4 de la Llei
5/2002 de 27 de juny de subvencions, segons la nova redacció introduïda per la
Llei 6/2004 de 23 de desembre.
j)Reintegrar el fons percebuts en els supòsits prevists en l’article 38 de la
Llei 5/2002 de 27 de juny de subvencions segons la redacció donada per la Llei
6/2004 de 23 de desembre.
k)Avisar la Direcció General de Qualitat Ambiental i Litoral de l’inici de
les activitats subvencionades i del moment que aquesta pot començar.
2. S’entén acreditada la justificació de l’activitat, presentant en el termini
previst en la resolució que atorga la subvenció, les factures corresponents, a més
dels documents que s’especifiquen a continuació:
-Anàlisi ambiental inicial
-Anàlisi Ambiental Inicial
- Implantació del sistema de gestió mediambiental
a) Auditoria mediambiental interna
b) Manual i Procediments del sistema de gestió mediambiental
c) Registres ambientals de, almenys, 3 mesos.
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- Verificació del sistema de gestió mediambiental:
Presentació de la declaració mediambiental validada i la sol·licitud d’inscripció en el Registre de centres turístics i no turístics adherits al sistema.
- Certificació del sistema de gestió mediambiental:
Presentació del certificat emès per entitat acreditada
- Validació anual de la declaració mediambiental:
Presentació de la declaració mediambiental validada.
- Etiqueta ecològica europea:
Concessió d’etiqueta ecològica europea al producte o servei per al qual
s’ha sol·licitat, atorgat per un organisme competent per a aquest fi.
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Autònoma de les Illes Balears, es preveu específicament que en el cas de pèrdua
de l’ajuda, l’empresa ha de reintegrar a la Conselleria de Medi Ambient les
quantitats que aquesta li ha abonat per a cadascuna de les activitats subvencionades.
2. Constatat l’incompliment pel beneficiari de les condicions de l’atorgament de la subvenció, amb l’informe tècnic previ, l’òrgan que la concedeix
revoca parcialment o totalment la subvenció concedida i n’ordena el reintegrament de la quantitat corresponent més l’interès de demora des del moment del
pagament anticipat.
3. Les quantitats a reintegrar tenen la consideració d’ingressos de dret
públic, resultant d’aplicació per al seu cobrament la via de constrenyiment.
Article 16. Quantia de les subvencions

3. No obstant l’anterior, els beneficiaris han de permetre als serveis tècnics de la Conselleria de Medi Ambient, o a les persones designades per aquesta, l’accés a les seves dependències, a fi de realitzar les inspeccions de comprovació de les activitats subvencionades que es considerin pertinents. Així mateix,
han de facilitar tota la informació que els sol·liciti la Conselleria de Medi
Ambient, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans de control extern.
4. Així mateix, el beneficiari ha de deixar constància, en la seva comptabilitat o en els llibres de registre, de la percepció i aplicació de la subvenció, i
en el cas de no tenir l’obligació de mantenir-los, en la documentació que els
substitueixi.
5. Amb caràcter general, l’activitat subvencionable s’ha de realitzar durant
l’anualitat pressupostària corresponent a la de la convocatòria. No obstant això,
es poden concedir excepcionalment subvencions que, per raó de la quantia o del
termini d’execució, exigeixin un caràcter plurianual.
Article 13. Criteris de gradació de possibles incompliments.
1.En cas d’obtenció concurrent d’altres aportacions que puguin ser compatibles, s’haurà de reintegrar l’excés obtingut sobre el cost total en què s’hagi
incorregut per a la realització de l’activitat. Si l’obtenció hagués estat incompatible es reintegrarà l’import total percebut.

1. La conselleria atorga, d’acord amb les seves possibilitats pressupostàries, la subvenció corresponent a l’activitat que se sol·liciti. La Resolució de la
convocatòria pública per a la presentació de sol·licituds fixa els límits tant en
relació amb la quantia total de la subvenció com en relació amb el percentatge
sobre el cost total de l’activitat subvencionable.
2. La subvenció que es concedeix pot finançar totalment o parcialment
l’activitat a la qual es destina.
3. L’IVA suportat pel beneficiari no és subvencionable (tret del cas que
tingui el caràcter de consumidor final).
4. En cap cas l’import de la subvenció no pot arribar a una quantia que,
aïlladament o conjuntament amb ajudes d’altres ens públics o privats, superi el
cost de l’activitat que el beneficiari hagi de realitzar.
Article 17. Prorrateig
L’òrgan competent pot prorratejar l’import global màxim destinat a la
convocatòria entre els sol·licitants que compleixin els requisits per a ser beneficiaris, si les característiques de la convocatòria ho permeten.
Article 18. Règim d’infraccions i sancions

2.S’estableixen els següents criteris de gradació dels possibles incompliments de les condicions imposades amb motiu que fonamentin la concessió de
subvencions:
a)L’incompliment total dels fins pels quals es va presentar la sol·licituds:
100% de reducció de la subvenció.
b)En cas que l’activitat no s’executi totalment, però s’hagi complert la
finalitat per a la qual es va atorgar la subvenció, el beneficiari ho ha de comunicar a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Litoral i es podrà efectuar el
pagament de la subvenció, amb la minoració proporcional al valor de l’import
no justificat, sempre amb l’informe previ del Servei de Qualitat Ambiental.
Aquests criteris resultaran d’aplicació per determinar l’import que finalment
hagi de reintegrar el beneficiari i responen al principi de proporcionalitat.
Article 14. Justificació i pagament de les subvencions
1. Amb caràcter general, el pagament de les subvencions s’ha d’abonar
una vegada justificat el compliment de la finalitat per a la qual es van concedir.

1. El règim d’infraccions i sancions en matèria de subvencions és el regulat en el títol V de la Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions, amb les modificacions introduïdes per la Llei 6/2004, de 23 de desembre, de modificació de
la llei 5/2002, de subvencions.
2. El procediment sancionador aplicable és el regulat en el Decret
14/1994, de 10 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament del procediment que
ha de seguir l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears en
l’exercici de la potestat sancionadora.
Article 19. Divulgació de l’actuació
En el cas que el beneficiari decideixi divulgar l’obtenció de la subvenció,
ha de fer constar el cofinançament de la Conselleria de Medi Ambient, i comunicar prèviament a aquesta conselleria qualsevol informació vinculada a aquesta actuació i a les seves patrocinadores. Així mateix s’ha de fer constar aquesta
col·laboració en la declaració mediambiental validada.
Disposició addicional

2. En aquells casos en els quals, per causes degudament justificades i de
forma excepcional, el beneficiari no pot complir amb totes les obligacions de
l’article 12 en el termini previst, podrà sol·licitar abans de la seva finalització
una pròrroga d’aquest termini, així com l’abonament anticipat de l’import íntegre de la subvenció, constituint per a això una fiança, quan pertoqui, davant la
Tresoreria General de la comunitat autònoma de les Illes Balears pel 125 % de
l’import de la subvenció.

En allò que no prevegi aquesta Ordre és aplicable la Llei 5/2002, de 21 de
juny, de subvencions, amb les modificacions introduïdes per la Llei 6/2004, de
23 de desembre, de modificació de la llei 5/2002, de subvencions, i el que estableix la normativa de desenvolupament de la legislació de finances i pressupostos de les Illes Balears.
Disposició derogatòria

3. L’òrgan competent podrà autoritzar fins a tres pròrrogues per un termini no superior a sis mesos cada una.
Article 15. Revocació i reintegrament de les subvencions
1. A més de les causes de pèrdua de subvenció previstes en l’article 38 de
la Llei 5/2002 de subvencions, segons la nova redacció donada per la Llei
6/2004, de 23 de desembre, de modificació de la llei 5/2002, de subvencions, i
el Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desplegament de determinats aspectes de
la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat

Queda derogada l’Ordre d’establiment de subvencions per a la implantació de sistemes de gestió i auditories mediambientals en centres turístics de
Balears (Ordre Núm. 16529, BOCAIB Núm. 110, 27-08-1998).
Disposició final única
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
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Palma, 12 de juliol de 2005.
El conseller de Medi Ambient
Jaume Font i Barceló
Annex I
Documentació tècnica que cal presentar segons la naturalesa de l’activitat
subvencionada
1.Identificació del centre i organització en els quals es van a realitzar les
activitats subvencionables en el cas de la implantació i verificació del sistema
de gestió ambiental.
2.Identificació del producte per al qual se sol·licita la subvenció o servei i
centre d’aplicació, en el cas de l’aplicació i concessió de l’Etiqueta Ecològica
europea.
3.Descripció del centre, producte, servei o organització.
4.Pressupost o còpia de factura d’activitats subvencionables.
-En el cas de factura de verificació i validació o certificació, si és el cas,
ha d’ésser d’una entitat de verificació acreditada per l’ENAC (Entitat Nacional
d’Acreditació) o un organisme equivalent d’un altre país de la Unió Europea.
-En el cas de concessió d’Etiqueta Ecològica europea, pressupost d’aplicació i de procediments que han de dur a la concessió de l’etiqueta.
5.Informació necessària per a aplicar els criteris d’adjudicació.
Anàlisi Mediambiental Inicial
-Projecte d’Anàlisi Mediambiental Inicial
-Inversions ja realitzades en millores i disminució d’efectes ambientals
així com formació ambiental del personal de l’empresa o instal·lació.
Implantació SGMA
-Projecte d’implantació de SGMA
-Inversions ja realitzades en millores i disminució d’efectes ambientals
així com formació ambiental del personal de l’empresa o instal·lació.
Verificació o Certificació del SGMA
-Objectius i Programa del Sistema de Gestió Mediambiental.
-Millores ambientals realitzades en la instal·lació des de la implantació del
SGMA i dades quantitatives comparatives dels resultats de les millores realitzades.
Validació de la Declaració Mediambiental
-Declaració Mediambiental prèvia
-Objectius i Programa del Sistema de Gestió Mediambiental.
-Millores ambientals realitzades en la instal·lació des de la implantació del
SGMA i dades quantitatives comparatives dels resultats de les millores realitzades.

23-07-2005

en els distints tipus de centres i organitzacions i en tot el territori de la comunitat autònoma.
2º) Prevalen aquells centres o organitzacions amb les majors inversions ja
realitzades en millores i disminució d’efectes ambientals, així com formació
ambiental del personal de l’empresa o organització.
3º) Preval el fet que el centre o organització estigui situat en un municipi
que pertanyi a la Xarxa Balear de Sostenibilitat, d’acord amb el Decret sobre la
implantació de l’Agenda Local 21 en els municipis de les Illes Balears.
Verificació o Certificació de SGMA i Validació de la Declaració
Mediambiental
L’adjudicació de les subvencions es fa tenint en compte els següents criteris de valoració, en el cas que no es puguin distribuir entre tots els sol·licitants:
1º) Prevalen aquelles actuacions que permetin una distribució homogènia
en els distints tipus de centres o organitzacions i en tot el territori de la comunitat autònoma.
2º) Prevalen aquells centres o organitzacions amb les majors inversions ja
realitzades en millores ambientals en la instal·lació des de la implantació del
SGMA, comptant amb les dades quantitatives compratives dels resultats de les
millores realitzades.
3º) Preval el fet que el centre o organització estigui inclòs en un municipi
que pertanyi a la Xarxa Balear de Sostenibilitat, d’acord amb el Decret sobre la
implantació de l’Agenda Local 21 en els municipis de les Illes Balears.
Aplicació de l’Etiqueta Ecològica europea
L’adjudicació de les subvencions es fa tenint en compte els següents criteris de valoració, en el cas que no es puguin distribuir entre tots els sol·licitants:
1º) Prevalen aquelles actuacions que permetin una distribució homogènia
en els distints tipus de centres i organitzacions i en tot el territori de la comunitat autònoma.
2º) Prevalen aquells centres o organitzacions amb les majors inversions ja
realitzades en millores i disminució d’efectes ambientals, així com formació
ambiental del personal de l’empresa o organització.
3º) Preval el fet que el centre o organització estigui situat en un municipi
que pertanyi a la Xarxa Balear de Sostenibilitat, d’acord amb el Decret sobre la
implantació de l’Agenda Local 21 en els municipis de les Illes Balears.

—o—
CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ

Etiqueta Ecològica europea
- Projecte d’aplicació de l’Etiqueta Ecològica europea.
Annex II. Criteris de valoració
Anàlisi Mediambiental Inicial
L’adjudicació de les subvencions es fa tenint en compte els següents criteris de valoració, en el cas que no es puguin distribuir entre tots els sol·licitants:
1º) Prevalen aquelles actuacions que permetin una distribució homogènia
en els distints tipus de centres i organitzacions i en tot el territori de la comunitat autònoma.
2º) Prevalen aquells centres o organitzacions amb les majors inversions ja
realitzades en millores i disminució d’efectes ambientals, així com formació
ambiental del personal de l’empresa o organització.
3º) Preval el fet que el centre o organització estigui situat en un municipi
que pertanyi a la Xarxa Balear de Sostenibilitat, d’acord amb el Decret sobre la
implantació de l’Agenda Local 21 en els municipis de les Illes Balears.
Implantació de SGMA
L’adjudicació de les subvencions es fa tenint en compte els següents criteris de valoració, en el cas que no es puguin distribuir entre tots els sol·licitants:
1º) Prevalen aquelles actuacions que permetin una distribució homogènia

Num. 13215
Resolució de caràcter informatiu del conseller de Treball i
Formació de 18 de juliol de 2005, per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per al període 2005-2007, adreçada a les entitats
participants en els projectes aprovats dins la convocatòria d’ajuts de la Unitat Administradora del Fons Social Europeu
(UAFSE), corresponents a la iniciativa comunitària Equal a
Espanya, aprovada el 18 de març de 2004.
Fets
1. El 18 de març de 2004 la UAFSE va aprovar la convocatòria d’ajuts
corresponents a la iniciativa comunitària Equal a Espanya.
L’objecte d’aquesta convocatòria és promoure la participació en el
Programa de la iniciativa comunitària Equal, i establir les condicions i bases per
a la obtenció d’ajuts dels Fons Social Europeu (FSE) en un règim de concurrència competitiva, per desenvolupar, en l’àmbit d’una cooperació transnacional, la promoció de nous mètodes de lluita contra les discriminacions i desigualtats de tota classe en relació amb el mercat de treball.
2. El 19 d’abril de 2004 el conseller de Treball i Formació va aprovar la
resolució, per la qual va convocar les entitats interessades a participar en la convocatòria d’ajuts de la UAFSE abans esmentada, la qual va ser publicada en el
BOIB núm. 58, de 27 d’abril.
En l’article 14 d’aquesta resolució es preveu l’aprovació d’una convocatòria d’ajuts per cofinançar l’execució dels projectes aprovats dins la convocatòria de la iniciativa comunitària Equal.

