BASES PER A LA CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIÓ D’INSTAL.LACIONS DE
DEPURACIÓ PER HABITATGES UNIFAMILIARS DINS EL MARC DEL PROJECTE
MILLORES A LA QUALITAT DE L’AIGUA A L’ILLA DE MENORCA
PRIMER. JUSTIFICACIÓ
La contaminació per nitrats és un dels principals problemes –juntament amb la baixada
de nivells piezomètrics i la conseqüent intrusió marina- dels aqüífers de Menorca.
Efectivament, es registren àmplies zones on la concentració de nitrats supera els
màxims admesos per aigua potable en les normatives sanitàries.
L’excessiu ús d’adobs en l’agricultura, el descontrol en els purins d’algunes granges
ramaderes o els nuclis residencials no connectats al clavegueram solen aparèixer com
les principals causes d’aquest problema que inhabilita molts pous.
El municipi des Castell es troba seriosament afectat per la problemàtica de nitrats, fins
el punt de no poder garantir la potabilitat de l’aigua de la xarxa municipal
d’abastament, mentre que manté diversos nuclis sense recollida de residuals per
clavegueram (Sínia Riera, Toràixer, Binissaida i Trebalúger).
La distància de la majoria d’aquests conjunts de cases presenten respecte del nucli
tradicional des Castell, fan que la dotació mitjançant clavegueram resulti molt costosa.
En ocasions que s’ha intentat dotar algun d’aquests nuclis, o d’altres similars en
diferents municipis, l’elevada factura econòmica ha frenat la iniciativa. Una situació
pareguda es pateix en altres indrets de l’illa.
Atenent a la urgència de la situació de contaminació per nitrats que registra Menorca, i
buscant una fórmula que permeti depurar les aigües residuals sense entrar en costos
excessius, es planteja l’actual projecte per dotar de serveis de depuració
descentralitzats, de molt baix costat de funcionament.
SEGON. OBJECTE I FINALITAT DE LA CONVOCATÒRIA
1.- Aquesta convocatòria té per objecte establir i regular el procediment d'
elecció dels
habitatges unifamiliars previstos en l’objectiu número 3 del projecte “Millores a la
qualitat de l’aigua a l’illa de Menorca”.
2.- La finalitat d’aquesta convocatòria és la creació de varies instal·lacions
demostratives de depuració a partir de sistemes senzills i descentralitzats, mitjançant
una línia d’ajuts que permeti dur endavant projectes d’aquest tipus. La selecció dels
habitatges unifamiliars és realitzarà segons criteris geogràfics, ambientals i
constructius.
TERCER. IMPORT DE LA CONVOCATÒRIA I FINANÇAMENT
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1.- Per a la present convocatòria es destina un import màxim de deu mil cinc cents
euros (10.500€) IVA inclòs, a càrrec del pressupost de l’objectiu 3 del projecte “Millores
a la qualitat de l’aigua a l’illa de Menorca”.
2.- L’import màxim concedit a cada una de les sol·licituds seleccionades serà d’un
màxim tres mil cinc cents euros (3.500€) IVA inclòs.
QUART. ACTUACIONS I COMPROMISOS DE L’ASSOCIACIÓ LEADER ILLA DE
MENORCA
1.- L’Associació LEADER Illa de Menorca finançarà instal·lacions demostratives de
depuració a partir de sistemes senzills i descentralitzats.
2.- Les actuacions que s’indiquen a continuació seran finançades amb recursos
provinents del projecte propi “Millores a la qualitat de l’aigua a l’Illa de Menorca”:
a. Impermeabilització o habilitació de fossa de sòlids.
b. Construcció i materials relatius als filtres verds.
c. Connexions i, si escau, dipòsit d’aigües depurades.
CINQUÈ. DESTINATARIS: CARACTERÍSTIQUES I CONDICIONS
1.- Podran optar a la present convocatòria habitatges unifamiliars de titularitat privada
ubicades en el municipi des Castell.
2.- Un cop seleccionats els habitatges pilot es subscriurà un conveni de col·laboració
entre el titular de la habitatge i l’Associació LEADER Illa de Menorca on es regularan
les condicions i activitats a realitzar dins el marc del Projecte “Millores a la qualitat de
l’aigua a l’illa de Menorca” en el seu objectiu número 3 (s’adjunta en annex 1 a les
presents bases).
3.- El beneficiari de la subvenció haurà d’instal·lar un cartell de 15x20cm, tal i com
determini l’Associació, a fi de donar publicitat a la iniciativa.
4.- Els habitatges seleccionats hauran de permetre un mínim d’una visita anual a la
instal·lació de depuració per donar a conèixer a la societat la inversió duta a terme i
venir d’acord amb la difusió que decideixi fer l’Associació.
SISÈ. PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS
1.- Les sol·licituds s’han de formalitzar mitjançant el model normalitzat que s’adjunta
com a Annex 2 d’aquestes bases i que es facilitarà a la seu d l’Associació LEADER Illa
de Menorca a Maó i a través de la web de la institució (www.leadermenorca.org).
2.- A la sol·licitud s’ha d’adjuntar la documentació següent:
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a. Si el sol·licitant és persona física, còpia acarada del DNI.
b. Si el sol·licitant és persona jurídica, original o còpia acarada de l’escriptura de
constitució o modificació, dels estatuts o del reglament intern de funcionament, inscrits
en el registre corresponent. Si fos necessari de conformitat amb els seus estatuts, han
d’aportar certificat de l’acord adoptat per l’òrgan de govern de l’entitat per sol·licitar
l’ajuda i per designar representant.
c. Si és una agrupació de persones físiques o jurídiques, una comunitat de béns o una
altra agrupació econòmica sens personalitat jurídica, han de signar la sol·licitud totes
les persones que la integren i adjuntar-hi els DNI (en el cas de persones físiques) i/o la
documentació acreditativa de la personalitat jurídica de cada un dels integrants. Així
mateix, han de designar un únic representant i un únic domicili per a notificacions.
d. Acreditació de la representació si la sol·licitud es presenta en nom d’un altre.
e. Còpia acarada del document d’identificació fiscal del sol·licitant (NIF o CIF).
f. Acreditació de la propietat de l’habitatge o el dret d’intervenció sobre el terreny on es
pretengui actuar.
g. Ubicació cadastral de l’habitatge.
h. Projecte amb esquemes i fotografies que permetin entendre la situació actual i les
actuacions previstes. Ha d’incloure informació sobre la tipologia del terreny on es vol
actuar.
i. Estudi signat per un tècnic competent que justifiqui el projecte a aplicar en matèria de
depuració de les aigües.
3.- Les sol·licituds i tota la documentació transcrita a l’apartat anterior s’ha de
presentar fins dia 27 d’abril de 2015, al registre oficial de l’Associació LEADER Illa de
Menorca
4.- Si la sol·licitud o la documentació fossin incorrectes o incompletes, l’Associació
LEADER Illa de Menorca, en requerirà la rectificació o el complement necessaris. Si en
el termini de deu dies hàbils, comptats des de l’endemà a la recepció del requeriment
d’esmena de la sol·licitud, la persona interessada no fa la rectificació reclamada o no
presenta la documentació requerida, s’entendrà que ha desistit de la seva petició de
conformitat amb l’article 71 Llei 30/92 de 26 de novembre.
SETÈ. CRITERIS DE SELECCIÓ
1.- Per a la selecció dels habitatges es tindran en compte els següents criteris que es
puntuaran conforme a la ponderació que s’assenyala en cada cas:
a. Geogràfic (màxim 10 punts)
Es prioritzaran els habitatges del municipi des Castell, atès que es tracta del terme
municipal més afectat per la contaminació de nitrats. En cas de manca de sol·licituds
d’aquest terme municipal, es prioritzaran la resta de nuclis en el següent ordre:
Es Castell (10 punts)
Sant Climent (6 punts)
Sant Lluis (4 punts)
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Resta de Maó (2 punts)
Resta de Menorca (1 punt)
b. Ambientals (màxim 80 punts)
Quantitat d’abocament de nitrats que es puguin evitar, estimat en funció del nombre
d’habitants de l’habitatge (s’haurà de justificar aportant el certificat d’empadronament).
1 habitant (10 punts)
2 habitants (15 punts)
3 habitants (20 punts)
4 habitants (25 punts)
5 o més habitants (30 punts)
- Estalvi d’aigua d’aqüífer (substitució de captació d’aigua d’aqüífer per rec amb aigua
depurada pel filtre verd)(0-30 punts)
- Plantejament energètic (es prioritzarà l’ús de la gravetat front a energies afegides i de
renovables front d’energies fòssils)(0-20 punts)
c. Constructius. Existència d’informació prèvia sobre la tipologia del terreny. Es
penalitzaran els terrenys on sigui necessari picar pedra (0-10 punts)
VUITÈ. CONDICIONS DE L’ACTUACIÓ
1.- Les actuacions subvencionables són les que s’indiquen a continuació:
a. Impermeabilització o habilitació de fossa de sòlids.
b. Construcció i materials relatius als filtres verds.
c. Connexions i, si escau, dipòsit d’aigües depurades.
2.- S’exigiran certes mesures a tenir en compte en els materials de construcció.
a. En la construcció de la zona impermeabilitzada per un filtre verd, cal evitar l’ús de
productes químics com coles i derivats del quitrà per a les juntes. Es prioritzaran els
materials que es puguin unir per temperatura (tipus TPO).
b. Es prioritzarà l’ús de materials reciclables.
c. La grava del filtre ha de ser necessàriament rentada.
d. Les plantes a utilitzar han de ser d’espècies autòctones de varietats locals de
Menorca, per disminuir el risc d’importar plagues.
3.- No podran ser objecte de subvenció les actuacions ja realitzades abans de la data
de l’acta de no inici.
NOVÈ. RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT
1.- El Consell Rector de l’associació es reunirà per valorar els projectes presentats i
resoldre el procediment.
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2.- Una vegada rebudes i comprovada l'
adequació de totes les sol·licituds, el Consell
Rector realitzarà una valoració individual, tenint en compte els criteris de selecció
esmentats en el punt 7 d’aquestes bases.
3.- Una vegada puntuats els projectes presentats es procedirà a resoldre la
convocatòria i concedir o denegar l’opció dels habitatges a formar part dels habitatges
pilot del projecte “Millores en la qualitat de l’aigua a l’illa de Menorca”.
4.- El termini màxim per dictar i notificar la resolució expressa de la present
convocatòria serà de 10 dies comptats des de la finalització de la data límit de
presentació de sol·licituds. El silenci tindrà caràcter desestimatori.
5.- La resolució del procediment es publicarà a la plana web de l’Associació i serà
comunicada en el termini de 10 dies a tots els sol·licitants. Els titulars dels habitatges
seleccionats disposaran de 10 dies per comunicar per escrit l'
acceptació de la decisió.
6.- Una vegada acceptada la proposta, es dictarà i notificarà la Resolució de
concessió. Aquesta es materialitzarà en la signatura d’un conveni entre el beneficiari i
l’Associació LEADER Illa de Menorca.
7.- El termini d’execució de les actuacions, atès el caràcter extraordinari de la
convocatòria, és el dia 1 de juny de 2015.
8.- El beneficiari de l’ajuda té la possibilitat de sol·licitar el desistiment o renúncia de la
subvenció.
DESÈ. OBLIGACIONS DELS TITULARS DELS HABITATGES SELECCIONATS
1.- Són obligacions dels titulars dels habitatges seleccionats:
a. Comunicar a l’Associació LEADER Illa de Menorca l’acceptació de l'
acord de
col·laboració en els termes en què aquesta es concedeixi. Si no es produeix una
renúncia expressa en el termini de 10 dies des que s’hagi notificat la resolució,
s’entendrà que ha estat acceptada.
b. Signar un convenir específic amb l’Associació LEADER Illa de Menorca per
l’execució del projecte constructiu, a més d’establir els termes que permetin la
realització d’una visita anual a l’habitatge durant els 5 anys posteriors a la finalització
de les actuacions, per poder donar a conèixer la instal·lació duta a terme. Els dies i
horaris de visites es concertaran prèviament amb la propietat.
c. Instal·lar un cartell de 15x20cmm, tal i com determini l’Associació, a fi de donar
publicitat a la iniciativa.
d. Permetre que l’Associació LEADER Illa de Menorca faci la difusió que consideri
oportuna durant la vigència del conveni de col·laboració.
e. Informar sobre qualsevol canvi substancial de la gestió ordinària de l’habitatge que
pugui alterar el desenvolupament del pla pilot.
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f. Permetre l’accés al lloc de la inversió i facilitar la realització del seguiment de les
actuacions realitzades segons els termes previstos en el conveni a signar amb
l’Associació LEADER Illa de Menorca.
h. Atendre qualsevol altres requeriments legals que se'
n puguin derivar.
DESÈ. RECURSOS
Els acords de l’Associació LEADER Illa de Menorca, pels quals s’aproven les bases i
les convocatòries i es concedeixen o deneguen els ajuts són susceptibles de recurs
davant el President de l’Associació LEADER Illa de Menorca.

ANNEX 1: Model de conveni
ANNEX 2: Sol·licitud de participació
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