INFORMACIÓ DE CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS - 2010

Dades generals del procediment
Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat
Unitat orgànica 

Direcció General de Canvi Climàtic i Educació Ambiental. Servei de
Qualitat Ambiental .
Més informació: Tel.: 971 17 66 95 oficina del Servei de Qualitat Ambiental i
http://ecotur.caib.es
(Tel.: 971 17 66 66: centraleta de la conselleria)

Títol del
procediment



Resolució del Conseller de Medi Ambient de 17 de juny de 2010 de
convocatòria pública per a la presentació de sol·licituds de subvenció per
a implantació i verificació de sistemes de gestió ambiental, així com per
l’aplicació d’etiquetes ecològiques europees a l’exercici 2010 (BOIB núm.
95, de 24 de juny de 2010)

Informació que interessa al Ciutadà
Resum



Convocatòria de subvencions per a sistemes de gestió ambiental i etiquetes
ecològiques europees a l’exercici 2010

Destinataris i
Beneficiaris



Persones físiques i jurídiques de dret privat o públic amb personalitat jurídica
que duguin a terme alguna de les següents activitats en organitzacions, centres
i productes de les Illes Balears:
- Implantació d’un Sistema de Gestió Ambiental d’acord amb el Reglament
europeu EMAS o a la norma internacional UNE-EN-ISO 14.001:2004.
S’entén per ‘implantació’ la part del sistema que inclou l’estructura i recursos
necessaris per assolir la política ambiental.
No s’atorguen ajudes per a la Certificació ISO 14.001.
- Verificació del Sistema de Gestió Ambiental EMAS.
No es subvenciona la validació de dades anuals de la Declaració Ambiental.
- Realització d’assaigs i controls per a obtenir l’etiqueta ecològica europea,
d’acord amb el Reglament (CE) 66/2010.

Pressupost
convocatòria



Pressupost total convocatòria: 100.000 €
Disponible per activitats:
- Implantació d’EMAS: 50.000 €
- Implantació d’ISO 14001: 20.000 €
- Verificació de l’EMAS: 20.000 €
- Assaigs i controls per a l’ecoetiqueta europea: 10.000 €
Si per a un dels tipus d’activitats es donessin menys peticions de subvencions
de les previstes, el director general de Canvi Climàtic i Educació Ambiental
podrà acumular la quantitat sobrant a una altre de les activitats
subvencionables.

Imports
màxims de la
subvenció



Es reparteix el pressupost disponible, segons l’ordre de prelació obtingut per
aplicació del criteris d’adjudicació i segons el màxims fixats per a cada tipus
d’activitat, fins a esgotar el pressupost disponible.
-Implantació d’ISO 14000: 50% del pressupost del projecte fins a un màxim de
3.000 €
-Implantació d’EMAS: 80% del pressupost del projecte fins a un màxim de 4.000

€
- Verificació d’EMAS: 80% del pressupost del projecte fins a un màxim de
3.000 €
- implantació d’ecoetiqueta comunitària: 80% del pressupost del projecte fins a
un màxim de 4.000 €
Documents a
presentar per
sol·licitar la
subvenció



Documents a
presentar per
justificar la
inversió



Llocs de
presentació

Instància dirigida al conseller de Medi Ambient i Mobilitat, juntament amb la
documentació especificada al punt Novè de la convocatòria. Es pot utilitzar el
model de l’annex III de la convocatòria.
Una sol·licitud per cada activitat subvencionable per a la qual demani
subvenció, i per cada Sistema de Gestió Ambiental.



La justificació es fa només en el cas d’atorgament de subvenció). La data límit
per justificar és el 19 de novembre de 2010. Per justificar la inversió s’ha de :
-

Justificar l’activitat subvencionada (presentació de la documentació dels
SGA/EEE que s’indica a l’apartat quart, punt 2, c) de la convocatòria).

-

Justificar les despeses realitzades (presentació de factures i justificants de
despesa).

-

Complimentar i presentar el document ‘compte justificatiu’ (fulls 1 a 3) que
facilitarà en el seu moment el Servei de Qualitat Ambiental.

Registres Generals de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat.
L’horari del Registre General és de 9 h fins a 14 h, de dilluns a divendres.
Mallorca: C/ Gremi Corredors, 10, Polígon Son Rossinyol, 07009 Palma
Telèfon: 971176666
Menorca: C/ De ses quatre boques, 4, 07714 Maó
Telèfon: 971352444, 971363765
Eivissa: C/ Múrcia, 6, baixos, 07800 Eivissa
Telèfon: 971301460, 971394794
I també, en llocs indicats segons la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Terminis



Sol·licitud: Màxim d’un mes a comptar des de l‘endemà de la publicació al
BOIB de la resolució de convocatòria. Es a dir, fins al 26 de juliol de 2010,
inclòs.
Esmenes de la sol·licitud: 10 dies hàbils des de que s’ha rebut el requeriment
d’esmena
Al·legacions a la Proposta de resolució: 15 dies hàbils des de que s’ha rebut la
notificació de la Proposta
Presentació dels darrers justificants (només en el cas de que s’atorgui
subvenció): 19 de novembre de 2010, inclòs
Els dissabtes no festius, són dia hàbil.

Normativa
(nºBOIB y
nºregistro)



Convocatòria: Resolució del conseller de Medi Ambient de 17 de juny de 2010.
BOIB núm. 95 de 24 de juny de 2010. Registre núm. 14443
Bases per a la concessió de subvencions: Ordre del conseller de Medi Ambient
de 12 de juliol de 2005. BOIB núm. 110 de 23 de juliol de 2005

Silenci
administratiu



Desestimació de la sol·licitud en passar sis mesos sense resolució
d’atorgament (punt Dotzè, apartat 2, de la convocatòria)

Observacions



L’activitat subvencionable pot haver estat iniciada des del dia 1 de gener de
2009 (apartat Cinquè de la convocatòria, darrer paràgraf).

DOCUMENTS


Resolució del Conseller de Medi Ambient de 17 de juny de 2010, de convocatòria pública
per a la presentació de sol·licituds de subvenció per a implantació i verificació de sistemes
de gestió ambiental, així com per l’aplicació d’etiquetes ecològiques europees a l’exercici
2010 (BOIB núm. 95, de 24 de juny de 2010)



Annex I (Autorització per a la verificació d’estar al corrent de les obligacions tributàries)



Annex II (Consentiment per fer comunicacions per fax i/o per correu electrònic)



Annex III (Model de sol·licitud de l’ajuda)



Annex IV (Model de declaració sobre les subvencions rebudes i sol·licitades)



Annex V (Model de declaració sobre les obligacions previstes a l’article 11 del Decret
Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre)



TG002 (Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears)

