BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE SUBVENCIÓ
DESTINADA A PROMOURE LA INSTAL·LACIÓ DE SISTEMES DE
DEPURACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS DOMÈSTIQUES MITJANÇANT
FILTRES VERDS 2019-2020
Aquestes bases tenen l’objecte de regular la concessió d’ajudes a la implantació d’instal·lacions
de sistemes de depuració ecològics i descentralitzats d’aigües residuals domèstiques per a
habitatges sense connexió al clavegueram, sota els principis de publicitat, objectivitat, igualtat i
no discriminació, transparència, eficàcia i eficiència, en règim de concurrència competitiva i en
execució del que disposa l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Maó,
publicada en el BOIB núm. 101 de 20 de juliol de 2013.
L’Ajuntament de Maó considera una prioritat promoure la bona gestió de les aigües residuals
dels habitatges aïllats, ja que, conjuntament amb els adobs i purins de l’agricultura, és un dels
focus de contaminació de l’aqüífer.
Maó compta amb nuclis encara sense connexió al sanejament i amb molts habitatges rurals
dispersos, que difícilment es podran connectar qualque dia a una xarxa de clavegueram. Tampoc
tenen gaire sentit les grans infraestructures i inversions necessàries per connectar aquests indrets
quan hi ha alternatives viables molt més econòmiques, eficients i ecològiques, que permeten la
correcta gestió de les aigües residuals domèstiques i que, a més, permeten la reutilització de
l’aigua per a rec de jardins o neteja. Els sistemes naturals i autònoms de depuració estan recollits
a l’annex 3 de la normativa del Pla hidrològic de les Illes Balears (RD 51/2019, de 8 de febrer).
Els filtres verds són un sistema de depuració d’aigües residuals, ja implantats amb èxit a diversos
indrets de l’illa, consistents en un enjardinament amb plantes aquàtiques especialment
seleccionades, sobre un llit de grava, on l’aigua residual —previ emmagatzematge i
decantació— va circulant lentament, de manera que plantes i bacteris van fixant els elements i
descontaminant l’aigua. L’aigua resultant es pot reutilitzar o infiltrar-la al terreny.
Són diversos els motius pels quals es considera molt adequat promocionar els filtres verds: la
senzillesa del sistema de depuració, la facilitat de detectar qualsevol anomalia en el correcte
funcionament del procés —simplement observant l’estat de les plantes—, el seu baix cost
econòmic en comparació amb els sistemes convencionals de clavegueram, així com el seu fàcil
manteniment i la integració paisatgística.
Per tant, vista la viabilitat d’aquest sistema, davant l’èxit de la convocatòria realitzada al 2016, i
l’interès per part d’algunes persones d’implantar una alternativa d’aquest tipus als seus
habitatges aïllats, i en atenció a la prioritat d’aquest Ajuntament per promoure i fer difusió
d’aquest tipus de solució descentralitzada, es proposen aquestes bases i segona convocatòria de
subvenció per a la implantació de sistemes de depuració d’aigua residual domèstica, mitjançant
filtres verds, en habitatges particulars.
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1.

OBJECTE

És objecte de la present convocatòria la concessió d’ajudes econòmiques a persones propietàries
d’habitatges o establiments d’ús públic, aïllats de la xarxa de clavegueram, per a la
instal·lació de sistemes de depuració d’aigües residuals domèstiques mitjançant filtres verds que
s’ajustin a les condicions marcades per aquesta convocatòria.
En tot allò no previst a la present convocatòria serà d’aplicació el que disposen l’Ordenança
general de subvencions de l’Ajuntament de Maó, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i el reglament que la desenvolupa.
2.

PERSONES BENEFICIÀRIES

Poden ser beneficiàries d’aquesta convocatòria les persones físiques o jurídiques titulars
d’habitatges privats i d’establiments d’ús públic, legalment establerts, del municipi de Maó, que
tenguin intenció d’instal·lar un sistema de depuració d’aigües residuals domèstiques mitjançant
filtre verd, o bé que l’hagin instal·lat dins l’anualitat 2019.
Per a aquesta convocatòria 2019-2020, poden ser beneficiàries les persones propietàries de
qualsevol instal·lació de filtre verd executada a partir del dia 1 de gener del 2019 i abans de la
finalització del termini d’execució fixat per aquesta convocatòria.
Només poden optar a subvenció els habitatges i establiments d’ús públic que no disposin de
xarxa de clavegueram operativa, ni opcions de poder-s’hi connectar.
No en podran ser beneficiàries aquelles persones propietàries que ja n’hagin estat en
convocatòries anteriors, pel mateix concepte i per al mateix habitatge.
No podran obtenir la condició de persones beneficiàries aquelles en les quals concorri alguna de
les circumstàncies citades als articles 10.2, 10.3 i 10.4 de l’Ordenança general de subvencions de
l’Ajuntament de Maó.
3.

ACCIONS SUBVENCIONABLES

Seran subvencionables les despeses derivades de la instal·lació d’un sistema de depuració
d’aigua residual mitjançant filtre verd, les accions necessàries per adaptar les infraestructures
existents i/o la necessitat d’obra nova.
D’acord amb la classificació dels sistemes naturals de depuració recollida a l’annex 3 de la
normativa del Pla hidrològic de les Illes Balears (RD 51/2019, de 8 de febrer), els sistemes
anomenats filtres verds, objecte d’aquesta convocatòria, es corresponen al punt 3.3.2 Aiguamolls
artificials de flux subsuperficial horitzontal.
Són accions subvencionables:
• Projecte d’instal·lació d’un sistema de depuració d’aigües residuals domèstiques mitjançant
filtre verd, redactat per un tècnic/a competent.
• Síquies, canalitzacions i elements de connexió.
• Condicionament de fossa sèptica o pou moure existent, o necessitat de nova fossa per fer les
funcions de decantador.
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• Construcció i materials per a implantació del filtre verd: consistent en una base
impermeabilitzada, de dimensions i profunditat adequades, segons el projecte; llit de graves i
enjardinament amb vegetació aquàtica adient.
• Bassa o cisterna d’emmagatzematge per a reutilització.
• Sistema d’infiltració al terreny (si no hi ha opció de reutilització).
• Bombes de pressió o altres mecanismes imprescindibles per al bon funcionament del sistema.
No seran subvencionables les despeses destinades a qualsevol instal·lació complementària que
no vagi lligada a la implantació d’un filtre verd. Tampoc seran subvencionables altres tipus de
depuradores autònomes domèstiques que no actuïn mitjançant el sistema natural descrit.
No són subvencionables les despeses per llicències o permisos necessaris per executar la
instal·lació.
4.

QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ

Aquesta convocatòria 2019-2020 disposa d’una consignació màxima de 50.000 euros, a càrrec
de la partida CM1 1610 7810001 dels pressuposts municipals 2019 i 2020, segons l’RC
220190000651.
El finançament màxim al qual pot optar cada sol·licitud és del 80 % del pressupost presentat.
La quantia individualitzada de la subvenció per a cada persona beneficiària vindrà donada per
l’aplicació dels criteris de valoració especificats a l’apartat 9.
La suma de les subvencions atorgades no pot sobrepassar, en cap cas, la consignació màxima.
5.

DOCUMENTS PER A LA SOL·LICITUD

Les persones sol·licitants presentaran, mitjançant registre, la documentació següent:
1.
2.
3.
4.
5.

Annex 1: model de sol·licitud emplenat
NIF de la persona que exerceixi la representació legal
Cèdula d’habitabilitat vigent (només habitatges)
Llicència d’activitat (només establiments)
Informe, signat per un tècnic/a competent o empresa amb experiència en el sector, que
contengui un resum de les dades necessàries per a la instal·lació del filtre verd, que són, com
a mínim, les següents:
• dimensionament
• ubicació i possibles afectacions urbanístiques
• instal·lacions aprofitables
• descripció de les obres i infraestructures
• definició de la reutilització de l’efluent depurat
• pressupost estimat

Només en els següents casos també s’ha d’aportar:
6. En cas que la persona que fa la sol·licitud no sigui la titular de la propietat, haurà d’aportar
un justificant del dret d’intervenció sobre l’habitatge en què es vol actuar, signat per la
persona titular.
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7. Si no s’autoritza la consulta directa per part de l’Ajuntament (apartat 3 de l’annex 1), també
s’ha d’aportar certificat acreditatiu d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat
Social i amb l’Administració tributària (estatal, autonòmica i local).
8. Si l’habitatge no compta amb cèdula d’habitabilitat vigent, haurà d’aportar còpia de la
corresponent sol·licitud al Consell Insular de Menorca.
6.

PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

Les persones físiques podran presentar la sol·licitud telemàticament a qualsevol dels registres
establerts a l'article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques o bé presencialment a la Oficina d’Atenció Ciutadana de
l’Ajuntament de Maó.
En compliment de l'article 14 de la citada Llei 39/2015, estan obligades a relacionar-se amb
l’administració de manera electrònica: les persones jurídiques, els entitats sense personalitat
jurídica, les persones que exercitin una activitat professional per a la qual es requereix
col·legiació obligatòria i les persones que representin una persona interessada que estigui
obligada a relacionar-se electrònicament amb l'administració.
•
•

Seu electrònica: www.ajmao.org
Presencial: Oficina d’Atenció Ciutadana: pl. Constitució, 1; de 8.00 a 14.00 hores, de dilluns
a divendres.

Si la sol·licitud i documentació aportades són incompletes o no reuneixen els requisits establerts
a la convocatòria, la persona interessada serà requerida perquè els esmeni, en un termini màxim i
improrrogable de deu dies. Se li indicarà que, si no ho fes, es tindrà per desistida la seva
sol·licitud.
7.

TERMINI DE PRESENTACIÓ

El termini de presentació de sol·licituds serà de 60 dies naturals, a comptar des de l’endemà de
la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria per part de la Base de Dades Nacional de
Subvencions al diari oficial corresponent (BOIB).

8.

PROCEDIMENT

L’òrgan competent per a la instrucció del procediment de subvencions serà l’Alcaldia, que
realitzarà d’ofici totes aquelles actuacions que estimi necessàries per a la determinació,
coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals s’ha de formular la proposta de
resolució.
La proposta de resolució serà formulada per l’òrgan instructor, a la vista de l’expedient i de
l’informe proposta de la Comissió de Valoració, i traslladada a l’òrgan competent, perquè aquest
resolgui.
La resolució del procediment per a la concessió de subvencions correspondrà a la Junta de
Govern Local; i, en cas d’estar suspesa, s’aprovarà per decret d’Alcaldia.
En la present convocatòria, la Comissió de Valoració estarà integrada pels següents membres:
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President: Sr. Rafael Muñoz, tinent d’Alcaldia de Recursos i Sostenibilitat, o persona en qui
delegui.
1r vocal: Sra. Conxa Juanola, tinenta d’Alcaldia de Cultura i Medi Ambient, o persona en qui
delegui.
2n vocal: Sr. Mateu Ainsa, membre de l’oposició, o persona en qui delegui.
3r vocal: Sr. Xavi Tolós, arquitecte municipal, o persona en qui delegui.
4t vocal i funcions de secretari/ària: Sra. Sonia Sans, tècnica de Medi Ambient, o persona en
qui delegui.
El president de la Comissió de Valoració podrà convidar qualsevol altre membre de la
corporació a assistir a les sessions de la Comissió, amb veu i sense vot.
9.

CRITERIS DE VALORACIÓ

Per valorar el projecte presentat i a fi de determinar la quantia de l’ajuda, la Comissió de
Valoració tindrà en compte els següents criteris de puntuació:
CRITERIS
Puntuació
Característiques ubicació / planejament
Màx. 25
Sòl urbà
10
Nucli rural i hortals d’oci
20
Aïllat en sòl rural
25
Antiguitat
Màx. 15
Nova construcció (menys de 5 anys)
5
Existent (més de 5 anys)
15
Riscos de contaminació
Màx. 30
Risc de contaminació marítima i zones de bany
30
Risc de contaminació d’aqüífer
30
Protecció de pous
Màx. 30
Habitatge situat en perímetre de restriccions màximes, per proximitat a
30
pou d’abastiment
Habitatge situat en perímetre de restriccions moderades, per proximitat a
20
pou d’abastiment
Màx. 100
•
•
•
•
•

10.

Els projectes que obtenguin 50 o més punts obtindran el 80% del cost de la instal·lació
segons el pressupost presentat, amb IVA inclòs, sense superar mai els 5.000 €.
Els projectes que obtenguin menys de 50 punts obtindran el 50% del cost de la instal·lació
segons el pressupost presentat, amb IVA inclòs, sense superar mai els 3.000 €.
En cas d’establiments, el màxim serà de 8.000 € per a les ajudes del 80% i de 5.000€ per les
ajudes del 50%
L’adjudicació de les ajudes es realitzarà per rigorós ordre de registre d’entrada de les
sol·licituds i fins a exhaurir la partida disponible.
Les sol·licituds que, tot i ser correctes, quedin fora de la subvenció per exhauriment de la
partida, es podran tornar a presentar a futures convocatòries, sempre que compleixin el
requisit d’execució dins l’anualitat corresponent.
TERMINI DE RESOLUCIÓ

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos. El termini es computarà
a partir de la publicació de la present convocatòria en el BOIB.
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Transcorregut el citat termini sense que hagi recaigut resolució expressa, la persona interessada
podrà entendre desestimada la seva sol·licitud, d’acord amb allò previst a l’article 17 de
l’Ordenança general de subvencions i art. 25 de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
11.

OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES

Són obligacions de les persones beneficiàries:
a)

b)
c)

d)

e)
f)
g)
h)

12.

Una vegada confirmada l’adjudicació, la persona beneficiària ha de presentar, en el termini
de dos mesos, un projecte tècnic que desenvolupi l’informe resum presentat a la sol·licitud
(punt 5.5 de la convocatòria). El projecte ha d’incloure:
• Memòria descriptiva i tècnica
• Pressupost detallat i amidaments
• Plànols de detall
• Pla de manteniment
• Cronograma o estimació del període d’execució.
Quant als materials de construcció, que s’hauran de detallar a la memòria, no seran acceptats
els projectes que no especifiquin les següents condicions, imprescindibles per al correcte
funcionament de la instal·lació:
• S’ha d’evitar l’ús de productes químics a les juntes de la zona impermeabilitzada (com
coles o derivats del quitrà) i prioritzar els materials que es puguin unir per temperatura.
• La grava del filtre ha de ser neta (rentada).
• Les plantes hauran de ser autòctones, de varietats locals de Menorca.
Executar el projecte i justificar el compliment dels requisits i condicions que determinen la
concessió de la subvenció.
Donar compliment als requisits de l’article 80.3 del Pla hidrològic de les Illes Balears,
presentant la declaració responsable de la instal·lació a l’Administració hidràulica, segons el
model establert.
Sotmetre’s a les actuacions de comprovació de l’execució del projecte (inspeccions o visites
de seguiment), així com qualssevol altres de comprovació i control financer que puguin
realitzar els òrgans de control competents, aportant tota la informació que els sigui
requerida.
Realitzar un correcte manteniment de la instal·lació.
Quan es compleixi un any de l’entrada en funcionament del filtre verd, s’haurà de presentar
a l’Ajuntament una analítica de l’aigua d’entrada i sortida, per acreditar el bon rendiment.
Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents
electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits contemplats a l’article 19
d’aquesta convocatòria, així com en la resta dels contemplats a l’Ordenança general de
subvencions.
MITJÀ DE NOTIFICACIÓ I PUBLICACIÓ

La resolució de concessió, que posarà fi a la via administrativa, serà notificada a les persones
sol·licitants de conformitat amb el que prescriuen els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.
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La resolució de concessió serà publicada en el BOIB, amb expressió de la convocatòria, el
programa i el crèdit pressupostari als quals s’imputi, la persona beneficiària, la quantitat
concedida i la finalitat de la subvenció.
Açò últim no serà necessari quan els imports de les subvencions concedides, individualment
considerades, siguin de quantia inferior a 3.000 euros. En aquest supòsit, la publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears se substituirà per la publicació en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i del seu extracte a la pàgina web.
13.

FINANÇAMENT DE LES ACTIVITATS SUBVENCIONADES

En aquells supòsits en què el dèficit real o les despeses reals siguin inferiors a les pressupostades
en la sol·licitud, i segons les quals es va determinar inicialment la quantia de la subvenció, es
tindrà en compte aquesta circumstància, a fi de reduir proporcionalment la quantia a abonar
finalment.
14.

COMPATIBILITAT DE L’ACTIVITAT SUBVENCIONADA

La subvenció d’aquesta convocatòria serà compatible amb la percepció d’altres subvencions per
a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol Administració, sempre que es doni compliment al
que estableix el punt 19 sobre la concurrència de subvencions.
En cas de percebre altres ajuts, a la justificació, addicionalment a l’annex II, s’haurà d’aportar la
relació d’ajuts rebuts i justificar documentalment la imputació de les despeses a cada una de les
convocatòries.
15.

PAGAMENT DE LES SUBVENCIONS

Els pagaments es realitzaran d’acord amb els següents termes i quanties:
•
•

Primer pagament: 50% de l’import subvencionat, amb posterioritat a l’acord de concessió
de la subvenció i condicionat a la presentació del projecte (punt 11 a) de la convocatòria)
Segon pagament: 50% restant; una vegada presentats el compte justificatiu i la memòria

No es podrà realitzar el pagament de la subvenció mentre la persona beneficiària no es trobi al
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, o sigui
deutora per resolució de procedència de reintegrament. En aquest cas, l’Ajuntament, d’ofici,
podrà procedir a saldar prèviament els deutes pendents de cobrament de les persones
beneficiàries de les subvencions, mitjançant compensació d’aquestes subvencions, o de part
d’aquestes, amb les quantitats degudes.
16.

TERMINI D’EXECUCIÓ

Una vegada adjudicada la subvenció, la persona beneficiària comptarà amb un període de 8
mesos per finalitzar l’execució de l’obra. Dins aquest període s’inclou el màxim de 2 mesos per
presentar el projecte (punt 11 a) de la convocatòria, per tal de poder cobrar el 50% de la
subvenció.
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17.

JUSTIFICACIÓ

La justificació de la subvenció es realitzarà mitjançant la presentació dels següents documents:
a) Memòria justificativa de la realització de les activitats objecte de subvenció, segons el
projecte presentat; ha de constar la data d’inici i la data de final de l’execució del projecte.
b) Annex II: relació classificada de les despeses del projecte, amb identificació del creditor/a i
del document, import, data d’emissió i data del pagament, acompanyat amb les factures o els
documents de valor probatori equivalent, amb validesa en el tràfic jurídic o amb eficàcia
administrativa, que permetin acreditar el compliment de l’objecte de la subvenció.
Les persones beneficiàries vindran obligades a justificar totes les despeses produïdes per la
realització de les activitats subvencionades i presentades en el projecte (no únicament fins a
arribar a la quantia de la subvenció).
18. TERMINI DE JUSTIFICACIÓ
El termini de presentació de la documentació justificativa del projecte serà d’un mes, a partir de
la finalització de l’execució del projecte subvencionat.
En el cas de les persones beneficiàries que hagin obtingut subvenció per a projectes realitzats
amb anterioritat a la convocatòria i dins el termini permès per aquesta, poden presentar
directament la justificació en el període màxim d’un mes des de la notificació de l’adjudicació.
19.

REINTEGRAMENT DE LES SUBVENCIONS

Les subvencions de caràcter públic no poden suposar, en cap cas, lucre; per açò, l’obtenció
concorrent d’altres subvencions per a activitats o fins concrets podrà determinar la reducció de la
subvenció municipal o el reintegrament del seu import.
Qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, i, en
tot cas, l’obtenció concorrent de subvencions o ajudes atorgades per altres administracions,
persones o ens públics o privats no notificades amb anterioritat, podrà donar lloc a la modificació
de la resolució de concessió.
L’import de les subvencions no podrà ser, en cap cas, de tal quantia que, aïlladament o
conjuntament amb subvencions o altres ingressos del mateix Ajuntament, d’altres
administracions públiques, d’altres ens públics o privats o de particulars, nacionals o
internacionals, superi el cost de l’activitat a desenvolupar per la persona beneficiària.
L’Ajuntament procedirà al reintegrament de les quantitats que corresponguin, d’acord amb
l’establert a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’exigència de
l’interès legal des del moment del pagament de la subvenció fins a la data del reintegrament, en
els següents supòsits:
a) Incompliment de la finalitat per a la qual va ser concedida la subvenció.
b) Obtenció de la subvenció sense reunir les condicions requerides, per causes imputables a la
persona beneficiària.
c) Incompliment de l’obligació de justificar la destinació dels fons percebuts.
d) Concurrència de subvencions, llevat de compatibilitat d’aquestes.
e) Superació del límit del cost de l’activitat subvencionada obtingut per la persona beneficiària
a través de subvencions compatibles, i per la quantia de l’excés sobre el mencionat límit.
f) Modificació o incompliment de les condicions tingudes en compte per a la concessió.
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g) Obstrucció o negativa en l’obligació de sotmetre’s a les actuacions de comprovació indicades
a la present base.
La resolució del reintegrament de la subvenció serà adoptada per l’òrgan atorgant, prèvia
instrucció d’expedient d’acord amb la legislació general aplicable.
Les quantitats a reintegrar tindran la consideració d’ingressos de dret públic, i els serà
d’aplicació, per al seu cobrament, allò que disposa la normativa vigent de recaptació.
20.

MODIFICACIÓ DEL PROJECTE

Com a conseqüència de circumstàncies no previstes, es podran introduir modificacions en el
projecte presentat, fet que haurà de ser aprovat per l’òrgan competent, prèvia valoració pel servei
municipal que correspongui. Les modificacions de projectes resultats d’incidències detectades
durant la fase d’execució s’hauran de notificar abans de presentar la justificació.
Les modificacions que comportin increment del pressupost només podran ser aprovades en cas
de romanent de partida pressupostària.
21.

PUBLICITAT DEL
L’ACTIVITAT

CARÀCTER

PÚBLIC

DEL

FINANÇAMENT

DE

La persona beneficiària de la subvenció estarà obligada a donar l’adequada publicitat del fet que
les actuacions objecte de la subvenció han estat finançades per l’Ajuntament de Maó. Per aquest
motiu, s’haurà d’avenir a participar en les campanyes de publicitat i difusió que pugui engegar
l’Administració, ja sigui amb la cessió d’imatges, amb la col·laboració en reportatges, permetent
la visita o en qualsevol altra iniciativa que s’acordi entre ambdues parts.
22.

RÈGIM DE RECURSOS

Contra la present convocatòria, les bases i les resolucions administratives que s’adoptin en la
seva execució, es podran interposar potestativament els següents recursos:
•
•

Recurs de reposició, davant el mateix òrgan municipal autor de l’acte administratiu, en el
termini d’un mes, a partir de l’endemà de la notificació o, si és el cas, de l’endemà de la
publicació de l’acte recorregut.
Recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de les Illes
Balears, en el termini de dos mesos, a partir de l’endemà de la notificació o, si és el cas, de
l’endemà de la publicació de l’acte recorregut.
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