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Article 20. Límit de les subvencions i concurrència amb altres ajudes

Article 14. Regles generals sobre terminis i pròrrogues
1.Les convocatòries establiran els terminis següents:
a)El termini de presentació de sol.licituds.
b)Entre 10 i 15 dies hàbils per a l’esmena i millora de sol.licituds.
c)Entre 10 i 15 dies hàbils pels tràmits d’audiència.
d)Sis mesos des del final del termini de presentació de sol.licituds o de la
data d’esmena de deficiències, si n’és el cas, per a resoldre i notificar.
2.Quan per circumstàncies de qualsevol índole impedeixi raonablement el
compliment dels terminis prevists en el procediment aplicable o el termini
màxim de resolució, l’òrgan competent per instruir pot proposar a l’òrgan que
ha de resoldre les sol.licituds l’ampliació dels terminis d’acord amb l’article 49
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, a fi de possibilitar l’adopció
d’una resolució expressa de l’òrgan competent per resoldre.
3.A la resolució de concessió s’establirà, motivadament, el termini per a
la justificació de l’execució de les actuacions, dins el marges o fins a la data
fixada a la convocatòria.

L’import de les subvencions regulades en aquesta Ordre no poden ser, en
cap cas de tal quantia que de manera aïllada o en concurrència amb altres subvencions o ajudes superin el cost de l’activitat subvencionada.
Disposició addicional primera
Les subvencions regulades a la present Ordre es regiran en allò que no s’hi
prevegi, per la normativa vigent aplicable en matèria de subvencions.
Disposició addicional segona
Es faculta al titular de la Conselleria de Medi Ambient per dictar les disposicions que siguin necessàries per aclarir o desplegar la present Ordre.
Disposició final
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Article 15. Pagament de la subvenció
1.El pagament de les subvencions que es regulen en la present ordre s’efectuarà per l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental.
2.El pagament de les subvencions es pot fer únicament una vegada s’hagi
justificat degudament la realització de l’activitat subvencionada de conformitat
amb el que estableix el Decret 75/2004, de 27 d’agost, o altra normativa d’aplicació.
3.La subvenció atorgada es pot pagar amb anticipació a la finalització de
l’activitat en el marc del que preveu l’article 37 del Decret legislatiu 2/2005, de
28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, i la
normativa financera i pressupostària. En aquest cas, s’ha de constituir un aval
bancari suficient per un import del 125% de la subvenció concedida anticipada.
4.Es poden fer uns abonaments parcials de la subvenció concedida, amb
la justificació prèvia de l’activitat parcial realitzada, sempre que així es disposi
en la redacció de convocatòria de la subvenció.
Article 16. Justificació de les despeses
1. Els beneficiaris hauran de justificar les despeses dels fons en les activitats objecte de subvenció en el termini d’un mes des de la finalització del termini previst a la resolució d’atorgament de la subvenció per a la realització de
l’activitat.
2. S’entendrà justificada l’activitat subvencionada, mitjançant l’acreditació de la realització efectiva d’aquesta i el compliment de la finalitat per a la
qual ha estat concedida.
3. A aquests efectes el beneficiari ha de presentar:
a)una declaració responsable del compliment de l’activitat subvencionada,
b)còpies compulsades de les factures que acreditin fefaentment la realització efectiva de la despesa o inversió inherent a l’activitat subvencionada, de
data posterior al 24 de desembrer de 2004 en què va entrar en vigor l’article 5,
apartat 1, de l’Ordre del conseller de Medi Ambient de 16 de desembre de 2003
que ja establia les condicions mínimes de les perforacions de captació, a fi de
protegir el domini públic hidràulic de qualsevol tipus de contaminació.
Article 17. Criteris de gradació de possibles incompliments
Per al pagament de la subvenció atorgada, s’haurà de realitzar el 100% de
l’activitat. En els casos en què es realitzi parcialment, es pagarà segons el principi de proporcionalitat.
Article 18. Termini de la destinació del bé subvencionat a la seva finalitat
El bé subvencionat haurà de ser destinat per part del beneficiari a la finalitat per la qual es va concedir la subvenció durant un termini no inferior a cinc
anys des de la data d’adquisició del bé.
Article 19. Infraccions i sancions
1.L’incompliment dels requisits establerts en aquesta Ordre dóna lloc a
l’aplicació del règim d’infraccions i sancions establert al Títol V, del Decret
legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de subvencions.
2.La imposició de sancions en matèria de subvencions per
l’Administració de la comunitat autònoma s’efectua mitjançant procediment
administratiu que s’ha de tramitar d’acord amb el que disposa el capítol II del
títol IX de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i la normativa autonòmica aplicable.

El conseller de Medi Ambient,
Jaume Font i Barceló
Palma, 27 de juny de 2006

—o—
Num. 12363
Resolució del Conseller de Medi Ambient de convocatòria pública per a la presentació de sol·licituds de subvenció per a implantació, verificació o certificació de sistemes de gestió ambiental,
així com per l’aplicació d’etiquetes ecològiques europees a l’exercici 2006.
L’Ordre del conseller de Medi Ambient de 12 de juliol de 2005 (BOIB
núm. 110 de 23 de juliol de 2005) estableix les bases per a la concessió de subvencions per a la implantació i certificació/verificació de sistemes de gestió i
auditoria mediambientals i per la implantació i concessió d’etiquetes ecològiques europees en organitzacions i centres de les Illes Balears, d’acord amb els
Reglaments (CE) 1980/2000, 761/2001 (EMAS) del Parlament Europeu i del
Consell, i la norma UNE-EN-ISO 14.001:2004. A l’article 6 de l’Ordre es preveu que la direcció general de Qualitat Ambiental i Litoral ha d’anunciar periòdicament, convocatòries públiques per a la presentació de sol·licituds de subvenció. Les ajudes es poden atorgar a aquells centres i organitzacions que apliquin la següent legislació i normes:
La Unió Europea va publicar el seu Reglament 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 mediambiental (EMAS),
d’aplicació a qualsevol sector, tant a organitzacions com a centres. A les Illes
Balears, aquesta normativa he tingut cert èxit en el sector turístic, de manera que
en l’actualitat hi ha 58 centres a 44 registres, molts d’ells hotels i apartaments
turístics, però també altres sectors econòmics.
L’aplicació de la norma UNE-EN-ISO 14.001/2004, permet la implantació d’un sistema de gestió ambiental d’acord amb la citada norma i mitjançant
una certificació per una tercera part, acreditada per una entitat d’acreditació
reconeguda. A les Illes Balears hi ha actualment més de 200 centres que tenen
la certificació per aquesta norma.
L’Etiqueta Ecològica europea es basa en el 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. Aquest reglament s’aplica a diversos productes i serveis, actualment uns 20.
L’Ordre permet l’atorgament de subvencions a aquestes modalitats d’aplicació de la gestió ambiental en centres productius, organitzacions i entitats,
amb el convenciment de què són una via adequada per què tots els sectors econòmics participin en la millora del medi ambient. En el cas de l’Etiqueta
Ecològica Europea és la primera vegada que es poden demanar subvencions i
per això les activitats subvencionables s’estenen a l’any 2005.
Als pressupostos generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears
pel 2006 s’ha previst la quantitat de SETANTA MIL EUROS (70.000 euros), a
les partides pressupostàries 15601.443B01.78000.00, 15601.443B01.77000.00,
15601.443B01.76000.10, 15601.443B01.76000.20, 15601.443B01.76000.30,
15601.443B01.76100.10, 15601.443B01.76100.20, 15601.443B01.76100.30,
per implantar sistemes de gestió ambientals i l’etiqueta ecològica europea als
centres, organitzacions i productes de les Illes Balears.
L’expositiu del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, reconeix que la concessió d’ajudes
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és la principal o la més important de les activitats de foment de les administracions públiques. Aquesta actuació adquireix un paper fonamental quan es tracta
de reduir els efectes ambientals negatius de les activitats productives. Sense cap
dubte, el foment d’instruments de gestió ambiental voluntaris a les empreses i
centres de les Illes Balears és un dels projectes que pot tenir un major efecte
positiu en les repercussions ambientals de les Illes Balears.
Atesa la necessitat de continuar fomentant l’aplicació d’instruments
voluntaris de millora ambiental als centres, empreses i organitzacions de les
Illes Balears, d’acord amb el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, en virtut del que disposa
l’article 6 de l’Ordre esmentada de 12 de juliol de 2005 i atenent la disponibilitat pressupostària per l’any 2006, dicto la següent
RESOLUCIÓ
Primer. Objecte
L’objecte d’aquesta Resolució és l’aprovació de convocatòria pública per
a la presentació de sol·licituds de subvenció per a la implantació, certificació i
verificació de sistemes de gestió i auditoria ambientals en organitzacions i centres de les Illes Balears d’acord amb el Reglament (CE· 761/2001 (EMAS)) i la
norma UNE-EN-ISO 14.001:2004, i l’aplicació de l’Etiqueta Ecològica europea
a productes i serveis de les Illes Balears d’acord amb el Reglament (CEE)
1980/2000, per l’exercici 2006, de conformitat amb el previst a l’Ordre del conseller de Medi Ambient de 12 de juliol de 2005, publicada al BOIB núm. 110 de
23 de juliol de 2005.
Segon. Beneficiaris
Poden ser beneficiaris les persones físiques i jurídiques de dret privat o
públic amb personalitat jurídica, que compleixin les condicions assenyalades en
l’article 9 punts 1 i 2 i no estiguin afectats per les prohibicions de l’article 10 del
Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de subvencions, sempre que duguin a terme les activitats descrites en els
punts b), c) i e) de l’article 2 de l’Ordre de 12 de juliol de 2005 en centres i organitzacions de les Illes Balears, i que son les següents:
1)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, UNE-EN-ISO 14.001:2004
Cap.4).
2)Verificació o certificació del sistema de gestió mediambiental, que és
l’examen del sistema per verificar si compleix el Reglament 761/2001 (CE) en
el cas de l’EMAS o per certificar que compleix la UNE-EN-ISO 14.001:2004.
3)Realització d’assaigs i controls per a obtenir l’etiqueta ecològica europea, d’acord amb el disposat en el Reglament (CEE) 1980/2000.
Tercer. Import màxim de la convocatòria.
Pel present exercici econòmic, la direcció general de Qualitat Ambiental i
Litoral amb càrrec als pressuposts generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears pel 2006, reserva les quantitats següents:
- Quatre mil euros (4.000 euros) a càrrec de la partida pressupostària
15601.443B01.78000.00.
- Seixanta mil euros (60.000 euros) a càrrec de la partida pressupostària
15601.443B01.77000.00
- Mil euros (1.000 euros) a càrrec de la partida pressupostària
15601.443B01.76000.10.
- Mil euros (1.000 euros) a càrrec de la partida pressupostària
15601.443B01.76000.20.
- Mil euros (1.000 euros) a càrrec de la partida pressupostària
15601.443B01.76000.30.
- Mil euros (1.000 euros) a càrrec de la partida pressupostària
15601.443B01.76100.10.
- Mil euros (1.000 euros) a càrrec de la partida pressupostària
15601.443B01.76100.20.
- Mil euros (1.000 euros) a càrrec de la partida pressupostària
15601.443B01.76100.30.
El director general de Qualitat Ambiental i Litoral podrà redistribuir, si fos
necessari, les quantitats entre les corresponents partides, sempre amb la limitació dels fons disponibles, amb l’objecte d’atendre el major nombre de sol·licituds.
La distribució màxima de pressupost per a cada tipus d’activitat és la
següent:
- Implantació de sistemes de gestió ambiental: trenta mil euros.
- Verificació i certificació de sistemes de gestió ambiental: trenta mil
euros.
- Realització d’assaigs i controls per a obtenir l’etiqueta ecològica europea: deu mil euros.
Si d’un dels anteriors tipus d’activitats es donessin menys subvencions de
les previstes al pressupost, el director general de Qualitat Ambiental i Litoral de
la Conselleria de Medi Ambient podrà acumular la quantitat sobrant a un altre
tipus.
Quart. Activitats subvencionables.
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Són objecte de subvenció les activitats següents:
1)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, UNE-EN-ISO 14.001:2004
Cap.4).
2)Verificació o certificació del sistema de gestió mediambiental, que és
l’examen del sistema per verificar si compleix el Reglament 761/2001 (CE) en
el cas de l’EMAS o per certificar que compleix la UNE-EN-ISO 14.001:2004.
3)Realització d’assaigs i controls per a obtenir l’etiqueta ecològica europea, d’acord amb el disposat en el Reglament (CEE) 1980/2000.
Només es pot sol·licitar ajuda per a una sola activitat.
L’activitat subvencionable pot haver estat iniciada des del dia 1 de gener
de 2006. En el cas de l’Ecoetiqueta Europea l’activitat subvencionable pot haver
estat iniciada des del dia 1 de gener de 2005. L’entitat sol·licitant ha de comunicar a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Litoral de la Conselleria de
Medi Ambient el fet d’haver iniciat, si n’és el cas, les actuacions per a les quals
es sol·licita l’ajuda. La circumstància de haver començat les activitats no suposa, en cap cas, pronunciament sobre la concessió de la subvenció.
Cinquè. Avaluació.
L’ordre de prelació en la concessió de la subvenció es determinarà segons
els següents criteris de selecció i preferència:
I. Per a la implantació del sistema de Gestió Mediambiental
1º Distribució homogènia segons el tipus de centres i organitzacions i la
seva pertinença als diferents sectors econòmics. Inclusió al sector amb menys
peticions: 25 punts. Inclusió al segon sector amb menys peticions 15 punts.
Inclusió al tercer sector amb menys peticions 10 punts. Inclusió al sector amb
menys peticions 5 punts. La resta de sectors 0 punts. En el cas d’empat – més
d’un sector amb el mateix nombre de peticions- les organitzacions d’aquests
sectors obtindran la mateixa puntuació.
2º Distribució homogènia segons el territori en el que estigui ubicat el
centre o organització. Ubicació de l’organització o centre a l’illa amb menys
peticions: 25 punts; ubicació de l’organització o centre a la segona illa amb
menys peticions: 15 punts; ubicació de l’organització o centre a la tercera illa
amb menys peticions: 10 punts; i, si n’és el cas, ubicació del centre a la quarta
illa amb menys peticions: 0 punts.
3º Centres o organitzacions amb les majors inversions ja realitzades en
millores i disminució d’efectes ambientals, així com formació ambiental del
personal de la empresa o organització. Beneficiari amb més inversions realitzades al centre o organització afectat: 25 punts. Segon beneficiari amb més inversions al centre o organització afectat: 20 punts. Tercer beneficiari amb més
inversions al centre o organització afectat 15 punts. El quart, quint i sisè beneficiaris amb més inversions al centre o organització afectat, 10, 5 i 3 punts respectivament. Els demés que tinguin millores 1 punt cada un. En cas d’empat, els
centres o organitzacions empatats obtindran la mateixa puntuació.
4º Centre o organització ubicat a un municipi que pertany a la Xarxa
Balear de Sostenibilitat. Si: 10 punts. No: 0 punts.
La puntuació màxima serà de 85 punts.
II.Per a la verificació o certificació del Sistema de Gestió Ambiental.
1º. Distribució homogènia segons el tipus de centres i organitzacions i la
seva pertinença als diferents sectors econòmics. Inclusió al sector amb menys
peticions: 25 punts. Inclusió al segon sector amb menys peticions 15 punts.
Inclusió al tercer sector amb menys peticions 10 punts. Inclusió al quart sector
amb menys peticions 5 punts. La resta de sectors 0 punts. En cas d’empat –més
d’un sector amb el mateix nombre de peticions -, les organitzacions d’aquests
sectors obtindran la mateixa puntuació.
2º Distribució homogènia segons el territori en el que estigui ubicat el
centre o organització. Ubicació de l’organització o centre a l’illa amb menys
peticions: 25 punts; ubicació de l’organització o centre a la segona illa amb
menys peticions: 15 punts; ubicació de l’organització o centre a la tercera illa
amb menys peticions: 10 punts; i, si n’és el cas, ubicació de l’organització o centre a la quarta illa amb menys peticions: 0 punts.
3º Centres o organitzacions amb les majors inversions ja realitzades en
millores ambientals així com formació ambiental del personal de la empresa o
organització. Beneficiari amb més inversions realitzades al centre o organització afectat: 25 punts. Segon beneficiari amb més inversions al centre o organització afectat: 20 punts. Tercer beneficiari amb més inversions al centre o organització afectat 15 punts. El quart, quint i sisè beneficiaris amb més inversions
al centre o organització afectat, 10, 5 i 3 punts respectivament. Els demés que
tinguin millores 1 punt cada un. En cas d’empat, els centres o organitzacions
empatats obtindran la mateixa puntuació.
4º Centre o organització ubicat a un municipi que pertany a la Xarxa
Balear de Sostenibilitat. Si: 10 punts. No: 0 punts. La puntuació màxima serà de
85 punts.
III.Per a l’aplicació de l’etiqueta ecològica europea a productes o serveis.
1º. Distribució homogènia segons el tipus de centres i organitzacions productius i la seva pertinença als diferents sectors econòmics. Inclusió al sector
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amb menys peticions: 25 punts. Inclusió al segon sector amb menys peticions
15 punts. Inclusió al tercer sector amb menys peticions 10 punts. Inclusió al
quart sector amb menys peticions 5 punts. La resta de sectors 0 punts. En cas
d’empat –més d’un sector amb el mateix nombre de peticions -, els centres d’aquests sectors obtindran la mateixa puntuació.
2º Distribució homogènia segons el territori en el que estigui ubicat el
centre o organització. Ubicació del centre o organització a l’illa amb menys peticions: 25 punts; ubicació a la segona illa amb menys peticions: 15 punts; ubicació a la tercera illa amb menys peticions: 10 punts; i, si n’és el cas, ubicació a
la quarta illa amb menys peticions: 0 punts.
3º Centres o organitzacions amb les majors inversions ja realitzades en
millores i disminució d’efectes ambientals, així com formació ambiental del
personal de la empresa o organització. Beneficiari amb més inversions realitzades al centre o organització afectat: 25 punts. Segon beneficiari amb més inversions al centre o organització afectat: 20 punts. Tercer beneficiari amb més
inversions al centre o organització afectat 15 punts. El quart, quint i sisè beneficiaris amb més inversions al centre o organització afectat, 10, 5 i 3 punts respectivament. Els demés que tinguin millores 1 punt cada un. En cas d’empat, els
centres o organitzacions empatats obtindran la mateixa puntuació.
4ºCentre o organització ubicat a un municipi que pertany a la Xarxa
Balear de Sostenibilitat. Si: 10 punts. No: 0 punts. La puntuació màxima serà de
85 punts.
Sisè. Quantia.
La resolució del conseller de Medi Ambient d’atorgament de la subvenció
determina la quantia atorgada, que segueix, en tot cas, els següents criteris:
a) La subvenció per activitats d’implantació d’un sistema de gestió
ambiental d’acord amb l’EMAS serà del 80% del pressupost total presentat,
amb un import màxim de 4.000 euros per beneficiari.
b) La subvenció per activitats d’implantació d’un sistema de gestió
ambiental d’acord amb l’UNE-EN-ISO 14.001:2004 serà del 50% del pressupost total presentat, amb un import màxim de 3.000 euros per beneficiari.
c) La subvenció per activitats de verificació EMAS serà del 80% del pressupost total presentat, amb un import màxim de 4.000 euros per beneficiari.
d) La subvenció per activitats de certificació UNE-EN-ISO 14.001:2004
serà del 50% del pressupost total presentat, amb un import màxim de 3.000
euros per beneficiari.
e) La subvenció per activitats d’aplicació de l’etiqueta ecològica comunitària serà del 80% dels pressupost total presentat, amb un import màxim de
4.000 euros per beneficiari.
f) Es repartiran les ajudes d’acord amb la puntuació obtinguda a l’article
cinquè. El sol·licitant de major puntuació rebrà la primera ajuda, que s’atendrà
als punts a) b) c) d) i e) del present article, i consecutivament fins que s’acabi el
pressupost reservat. Els sol·licitants que d’acord amb la llista de puntuació, ja
no disposin de pressupost, quedaran sense subvenció.
d) Si queda un remanent, s’atorgarà al primer sol·licitant que ha quedat
sense subvenció d’acord amb els punts previs d’aquest article.
L’IVA suportat pel beneficiari no és subvencionable, tret del cas que el
subvencionat tingui el caràcter de consumidor final.
Setè. Termini per a la presentació de sol·licituds.
Per a la presentació de sol·licituds s’estableix un termini màxim de quinze dies, a comptar des de l’endemà d’haver-se publicat la present Resolució al
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Vuitè. Sol·licituds.
1. Les sol·licituds d’ajuts es presenten, mitjançant instància dirigida al
conseller de Medi Ambient, en el Registre de la mateixa conselleria de Medi
Ambient, o per qualsevol dels mitjans 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.
2. Signa la sol·licitud el propi beneficiari o si n’és el cas, el seu representant legal.
3. Amb caràcter general la instància ha de dur adjunta la documentació
següent:
a)Fotocòpies compulsades del D.N.I. i targeta del C.I.F., N.I.F. del sol·licitant
o N.I.E. en cas d’estrangers.
b)En el cas de ser una persona jurídica, s’ha de presentar fotocòpia del
document constitutiu de l’entitat i 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 tributàries i de la
Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat.
d) La certificació d’estar al corrent de les obligacions tributàries davant
l’hisenda autonòmica de les Illes Balears serà emesa pels propis serveis de la
Conselleria.
e)Si es 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.
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f)Si és empresa industrial, acreditació d’estar registrada en el Registre
d’establiments industrials.
g)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.
h)Presentació del document de sol·licitud de transferència bancària per a
pagaments de la comunitat autònoma de les Illes Balears, mod. TG-002, sempre
i quan no obri en poder d’aquesta administració.
i)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 amb indicació i descripció del centre o organització en el que es va a realitzar l’activitat
i lloc en el que està ubicat. En el cas d’aportar factura de verificació o certificació, ha d’ésser d’una entitat de verificació o certificació acreditada per l’ENAC
(Entitat Nacional d’Acreditació) o un organisme equivalent d’un altre país de la
Unió Europea.
j)Si escau, informació necessària per a aplicar els criteris d’adjudicació:
Justificació de les inversions ja realitzades en millores i disminució d’efectes ambientals, així com formació ambiental del personal de l’empresa o instal·lació.
k)Declaració expressa de conèixer les obligacions previstes en l’article 11
del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de subvencions.
4.El cap de Servei de Qualitat Ambiental de la conselleria de Medi
Ambient examina les sol·licituds i la documentació acompanyada. Si les sol·licituds de subvenció no reuneixen el requisits exigits o la documentació aportada
és defectuosa o incompleta, es requereix dels interessats que, en el termini de
deu dies hàbils, n’esmenin la falta o incorporin la documentació preceptiva, amb
indicació que si no ho fan així, s’hi considerarà que han desistit de la seva petició, i que aquelles s’arxivaran sense més tràmits, amb la resolució prèvia que
s’ha de dictar en els termes que preveu l’article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, segons la versió donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
En aquest supòsit, la documentació i requeriments efectuats per l’administració per via telemàtica (correu electrònic o telefax) als interessats s’entendran com a vàlids sempre que hi hagi constància fefaent per part de la administració de què s’ha rebut la documentació o requeriment remes.
S’entendrà que hi ha constància fefaent quan l’interessat emeti acusament
de recepció per via telemàtica a aquesta administració en el que manifesti que
ha rebut la documentació o requeriment remes. Tot això, d’acord amb l’establert
a l’article 59.1º de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, segons la versió donada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Novè. Comissió Avaluadora
La Comissió Avaluadora estarà integrada pels següents membres:
-President: el Cap de Servei de Qualitat Ambiental.
-Vocals: tres tècnics de la Direcció General de Qualitat Ambiental i
Litoral, 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 titular de la Secretaria General.
-Un representant del Servei de Gestió Econòmica de la Conselleria de
Medi Ambient, designat pel titular de la Secretaria General.
Desè. Procediment.
1.L’òrgan competent per a la instrucció del procediment és la Direcció
General de Qualitat Ambiental i Litoral, mitjançant el Servei de Qualitat
Ambiental.
2.El procediment administratiu per tramitar les sol·licituds de subvenció,
a l’empara d’aquesta convocatòria, s’até a allò disposat a l’Ordre del conseller
de Medi Ambient de 12 de juliol de 2005, per la qual s’estableixen les bases
reguladores de les subvencions per implantar sistemes de gestió ambiental als
centres i organitzacions de les Illes Balears.
3.És també d’aplicació el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, així com la Llei 3/2003 de
26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, a més a més de les disposicions legals contemplades a la Llei
30/1992, de 26 de novembre, segons la versió donada per la Llei 4/1999, de 13
de gener.
4.Una vegada presentada la documentació completa, els tècnics de la
Direcció General de Qualitat Ambiental i Litoral de la Conselleria de Medi
Ambient examinen les sol·licituds i la documentació acompanyada.
5.A continuació es tramita, conjuntament amb tot l’expedient, a la
Comissió Avaluadora prevista per l’article 11 de l’Ordre de 12 de juliol de 2005.
6.La Comissió Avaluadora farà l’avaluació de totes les sol·licituds i proposarà, en el seu cas, les subvencions corresponents, seguint els criteris de distribució i de preferència que preveu aquesta Resolució. Pot realitzar les gestions
que consideri pertinents per a comprovar les dades aportades amb la documentació, demanar que es facin visites d’inspecció al lloc de l’activitat a subven-
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cionar i sol·licitar tots els aclariments que estimi escaients. A més, i 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.
Si l’entitat peticionària és titular d’altres ajudes o subvencions per a la
mateixa activitat, la Comissió Avaluadora ho té en compte, a fi que la quantia
total de les subvencions no superi els dos límits que estableix aquesta Resolució
en els apartats a), b), c), d) i e) del punt sisè.
7.A continuació la Comissió Avaluadora tramet les seves propostes favorables o desfavorables al director general de Qualitat Ambiental i Litoral que
eleva la proposta de Resolució al titular de la Conselleria de Medi Ambient. La
proposta de resolució es notificarà a les parts afectades, les quals disposaran
d’un termini de deu dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la recepció de
la proposta de resolució per presentar les al·legacions i les informacions que
estimin pertinents i per proposar les proves que al seu dret convinguin, concretant els mitjans que tinguin intenció de fer valer. Si passat el termini referit no
s’haguessin fet al·legacions, o les mateixes fossin desestimades, es dictarà la
corresponent resolució.
Onzè. Resolució.
1.La Resolució que atorga la subvenció especifica els següents aspectes:
beneficiari, activitat a subvencionar, quantitat, partida pressupostària a què
aquesta s’aplica, termini per dur a terme l’activitat, condicions tècniques o econòmiques d’observança obligatòria per dur a terme el projecte, justificació de
les activitats objecte de l’ajuda, i modalitat del pagament. La resolució que
exhaureix el procediment de concessió de subvencions serà publicada en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
2.La Conselleria de Medi Ambient disposa d’un termini de sis mesos
comptadors des de l’endemà que acaba el període de presentació de sol·licituds
de subvenció, per resoldre les sol·licituds. La falta de resolució i notificació en
el termini anterior faculta l’interessat a considerar desestimada la seva sol·licitud per silenci administratiu.
3.Les resolucions del conseller de Medi Ambient, concedint o denegant
l’ajuda sol·licitada, exhaureixen la via administrativa i s’hi pot interposar en
contra un recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes o un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat de lo Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà d’haver-ne rebut la notificació.
4.La concessió de la subvenció no eximeix el beneficiari de l’obligació de
comptar amb els permisos i les autoritzacions necessaris d’acord amb la legislació vigent.
Dotzè. Obligacions dels beneficiaris.
Els beneficiaris d’aquests tipus d’ajudes queden obligats, a més de les
obligacions estipulades al Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, a:
1.Justificar i acreditar davant la Conselleria de Medi Ambient, dins el termini previst en aquesta resolució, la correcta realització de l’activitat mitjançant
la presentació dels documents següents:
a)Fotocòpies compulsades de les factures i dels justificants que demostrin
que la despesa de la quantitat objecte de la subvenció s’ha dut a terme per a realitzar les activitats previstes en el projecte presentat.
b)Compte justificatiu de subvencions, document que facilitarà l’òrgan instructor. El compte justificatiu, d’acord amb l’article 39 del Decret legislatiu
2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, consta d’un full de dades identificatives, la memòria d’activitats i criteris
i la relació de justificants imputats. Aquesta relació consisteix en una llista
numerada, ordenada sistemàticament i detallada de tots els documents que permetin l’acreditació del compliment de les condicions imposades, de la consecució dels objectius prevists en l’acte de concessió de la subvenció, i també del seu
cost.
b)A més dels especificats als apartats anteriors, s’han de presentar els
documents que a continuació s’indiquen:
Per a la implantació del sistema de gestió ambiental:
.Auditoria interna del sistema de gestió ambiental d’acord amb l’EMAS o
la UNE-EN-ISO 14.001:2004.
.Manual i procediments del sistema de gestió ambiental
.Registres del sistema de gestió ambiental d’almenys tres mesos.
-Verificació del sistema de gestió ambiental:
Presentació de la declaració ambiental validada i la sol·licitud d’inscripció en el Registre de centres turístics i no turístics adherits al sistema
- Certificació del sistema de gestió ambiental.
Document de certificació atorgat per una entitat acreditada,
- Aplicació de l’Etiqueta Ecològica europea.
Document acreditatiu de la concessió d’etiqueta ecològica europea al producte o servei pel qual s’ha sol·licitat l’ajuda, atorgat per l’organisme competent.
Els justificants finals de despesa presentats pels beneficiaris de les subvencions han de ser com a mínim per un import igual al del pressupost total de
la activitat subvencionada.
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Amb caràcter general el termini de presentació pels darrers justificants
acaba el 8 de novembre de 2006, inclòs.
2.Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que hagi d’efectuar la conselleria de Medi Ambient i a les de control financer corresponents a la
Intervenció General de l’Administració Autonòmica de les Illes Balears amb
relació a les subvencions i ajuts concedits i a les previstes a la legislació de la
Sindicatura de Comptes.
3.Comunicar immediatament qualsevol alteració de les condicions que es
tinguin en compte per a l’adjudicació de les ajudes, o total eventualitat que alteri o dificulti greument el desenvolupament del projecte a la Direcció General de
Qualitat Ambiental i Litoral.
4.Comunicar l’obtenció d’altres subvencions o ajudes per la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o entitat pública o privada, nacional
o internacional.
5.Conservar durant cinc anys els justificants de les despeses corresponents
a l’activitat per a la qual s’ha rebut l’ajuda i posar-los a disposició de la Direcció
General de Qualitat Ambiental i Litoral quan aquesta ho sol·liciti.
6.Fer constar, de manera expressa durant la realització del projecte i en la
difusió publicitària que se’n faci amb posterioritat, el suport de la conselleria de
Medi Ambient del Govern de les Illes Balears.
Tretzè. Pagament de les subvencions.
El pagament de les subvencions es farà a partir de la concessió de la subvenció i una vegada justificada la realització del 100% de l’activitat subvencionada, amb l’aportació de les factures i justificants de les despeses originades per
l’activitat subvencionada, a més del compliment dels requisits especificats en el
punt 1 de l’apartat dotzè, i el termini de presentació d’aquesta justificació acaba
el 8 de novembre de 2006, inclòs.
Si l’activitat no s’executa totalment, però s’ha 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. En aquest cas, es pot efectuar
el pagament de la subvenció , amb la minoració proporcional al valor de l’import no justificat de conformitat a l’establert a l’article 13 de l’Ordre de 12 de
juliol de 2005, amb l’informe previ del Servei de Qualitat Ambiental i Resolució
del conseller de Medi Ambient.
Catorzè. Pèrdua i reintegrament de les subvencions.
Són causa de revocació i reintegrament de la subvenció les previstes als
articles 43 i 44 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions. Concretament, l’incompliment
total o parcial dels requisits, les condicions, les finalitats o qualsevol altre
incompliment del règim jurídic de les subvencions constitueixen causa de revocació de la subvenció i de reintegrament de les quantitats percebudes per l’entitat, d’acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions.
La quantia que finalment ha d’ésser reintegrada es fixarà d’acord amb el
principi de proporcionalitat atenent a la naturalesa i causes de l’incompliment.
Quinzè. Infraccions i sancions.
Incomplir els requisits que estableix aquesta Resolució dóna lloc a l’aplicació del règim d’infraccions i sancions establert en al Decret legislatiu 2/2005,
de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, així
com l’establert a la Llei 30/1992 de 26 de novembre, segons la nova redacció
donada per la Llei 1/1999 de 13 de gener. La imposició de la corresponent sanció es tramitarà, en el seu cas, pel procediment que estableix el Decret 14/1994,
de 10 de febrer, regulador de l’exercici de la potestat sancionadora.
Setzè. Publicació.
La present Resolució s’ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
El conseller de Medi Ambient,
Jaume Font Barceló
Palma, a 27 de juny de 2006
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Resolució de dia 30 de juny de 2006, del conseller de Medi
Ambient, per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions
per a la realització d’activitats per les societats de caçadors, per
a l’any 2006.
L’article 12 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, estableix que no es pot iniciar el
procediment de concessió de subvencions sense que el conseller competent hagi
establert prèviament per ordre les bases reguladores corresponents, i s’exceptuen els casos excepcionals prevists al mateix article la pròpia Llei.

