En el marc del Projecte LIFE18 GIE/IT/000156 LIFE RETHINKWASTE l’Ajuntament
de Sant Just Desvern disposa d’una dotació pressupostària per import de 15.000€ que
destinarà a promoure l’estratègia KAYT (know as you throw “coneix el que llences”) a
través d’incentius (sorteig de premis).
El paradigma KAYT es fonamenta en el fet que els hàbits de les persones usuàries
(productores de residus) cap a la recollida selectiva poden ser millorats simplement
informant-les de forma contínua i personalitzada, tot combinant noves tecnologies de la
comunicació amb reunions individuals amb persones informadores i fins i tot oferint-los
beneficis econòmics. El KAYT vol arribar sobretot a aquelles persones que “volen estar
informades”, tenen més dubtes sobre la recollida o no separen encara els residus.
L’article 25 de la LRBRL estableix les matèries respecte de les quals els ens locals
exerceixen competències pròpies, havent de completar-les amb les que estableix la
normativa autonòmica. En aquest sentit, l’article 84.2.i de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya atorga competències als ens locals per a la promoció de tot tipus d’activitats.
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És voluntat de l’Ajuntament de Sant Just Desvern, d’acord amb el que s’estableix a l’eix
3.4 del Pla d’acció municipal del mandat 2019-2023, convertir el procés de millora de la
recollida selectiva de residus en un gran projecte de ciutat que impliqui a la ciutadania i
als comerços. S’ha de fomentar una consciència col·lectiva, que en bona part ja existeix,
incrementant els percentatges de recollida selectiva per mitjà del nou sistema de
recollida selectiva de residus.
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“BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS EN EL MARC DEL
PROJECTE EUROPEU LIFE RETHINKWASTE (LIFE18 GIE/IT/000156),
RETHINKING MUNICIPAL TARIFF SYSTEMS TO IMPROVE URBAN
WASTE GOVERNANCE DEL MUNICIPI DE SANT JUST DESVERN.
(PROJECTE 2019/3/AUM/3) EXP. AUM 2018 72
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D’acord amb el que estableix l’article 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local, es fa públic que l’Ajuntament de Sant Just Desvern en
sessió de Ple de data 15 de juny de 2021, ha adoptat l’acord d’aprovació inicial de les
bases reguladores per a la concessió de les subvencions en el marc del projecte europeu
LIFE RETHINKWASTE (LIFE18 GIE/IT/000156), RETHINKING MUNICIPAL
TARIFF SYSTEMS TO IMPROVE URBAN WASTE GOVERNANCE del municipi
de Sant Just Desvern que s’han de sotmetre a informació pública durant el termini de 20
dies hàbils, d’acord amb el text que es transcriu seguidament:

A

ANUNCI

1.1. L’objecte d’aquestes bases és regular les condicions per a l’atorgament de premis
per al foment de la millora en els hàbits de recollida selectiva de residus destinades a
Plaça Verdaguer, 2
08960 – Sant Just Desvern
Telèfon 93 480 48 00
Fax 93 480 48 79
c/e: ajuntament@santjust.cat

B

Article 1. Objecte i finalitat

En tot allò no previst en aquestes bases reguladores serà d’aplicació la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions, el seu reglament de desenvolupament aprovat
pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, i la resta de disposicions legals aplicables en
matèria de règim local pel que fa al procediment per a la concessió de subvencions
públiques i l’Ordenança municipal reguladora de les bases generals d’atorgament de
subvencions i formalització de convenis de l’Ajuntament de Sant Just Desvern (BOPB
del 19 de febrer de 2018).
També estaran subjectes al que disposa la Llei 19/2014, de 29 de desembre de
transparència i accés a la informació pública i bon govern de Catalunya i al Decret
8/2021, de 9 febrer, pel qual s’aprova el reglament sobre la transparència i el dret
d’accés a la informació publica.
Article 3. Període d’execució
La campanya d’incentius que es tindrà en compte als efectes de poder optar als premis
es donarà durant els primers mesos d’implantació del nou model de recollida selectiva
al municipi que s’anirà implementant a cada zona del municipi de manera progressiva.
En tot cas les dates del període es concretarà en cadascuna de les convocatòries.
Article 4. Persones Beneficiàries
Les persones beneficiàries de les subvencions regulades en aquestes bases han de
complir els següents requisits:
•

Estar empadronat al municipi de Sant Just Desvern com a mínim des del passat 1 de
gener de 2020.
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Article 2. Règim jurídic

Data 25-6-2021

1.2.2. Productes de mobilitat sostenible (patinets elèctrics, bicicletes, ...) que
s’obtindran mitjançant sorteig final entre les persones adherides a la
campanya KAYT de tot el municipi de Sant Just Desvern.
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1.2.1. Vals de descompte per la compra en comerços locals i en restauració local.
quests vals de descompte s’obtindran pels usos associats a la campanya
KAYT a través dels eco-punts que s’obtindran durant els primers mesos
d’implantació del nou sistema de recollida selectiva al barri o zona que es
determini i on les persones estiguin empadronades.

B

1.2. Les subvencions regulades en aquestes bases seran en espècie en forma de premis i
podran ser de dos tipus:

A

les persones físiques adherides a la campanya KAYT del projecte Life
RethinkWaste i que siguin residents al municipi de Sant Just Desvern.

5.1. Amb caràcter general, les persones beneficiàries d’aquestes subvencions estan
obligades a:
a)

b)
c)
d)
e)
f)

Romandre adherit a la campanya KAYT del projecte Life RethinkWaste
mentre durin els sortejos, en cas contrari perdrà la condició de persona
susceptible a ser beneficiària de les subvencions regulades en aquestes
bases i perdrà els eco-punts acumulats.
No es poden traspassar els eco-punts obtinguts entre diferents persones
usuàries.
Col·laborar en les actuacions de comprovació i informació que facin els
organismes atorgants.
Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts,
inclosos els documents electrònics, durant un termini de 6 anys.
Declarar les subvencions sol·licitades/rebudes per a la mateixa finalitat de
l’Ajuntament o d’altres administracions.
Trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Agència
Estatal d’Administració Tributària, l’Agència Tributària de Catalunya, la
Tresoreria General de Seguretat Social i l’Ajuntament de Sant Just
Desvern.

5.2. En aplicació del que determina la Llei 38/2003, la presentació de la sol·licitud
de subvenció comportarà l'autorització del sol·licitant perquè l'Ajuntament de
Sant Just Desvern comprovi de forma directa el compliment de les obligacions
en aquesta matèria.
Article 6. Criteris d’atorgament i quantia
6.1. L’import de la subvenció referida a l’article 1.2.1) serà de 25, 50 o 100€. Pel que fa
a les subvencions regulades a l’article 1.2.2), la subvenció consistirà en l’objecte
sortejat.

A
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Article 5. Obligacions de les persones beneficiàries
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Estar adherit a la campanya KAYT del projecte Life RethinkWaste i no haver-se
donat de baixa en el moment del sorteig final.
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•
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Tenir una edat mínima de 18 anys en el moment d’adherir-se a la campanya KAYT
del projecte Life RethinkWaste.
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•

B

6.2. A aquests efectes no podran ser objecte de subvenció aquelles despeses que ja ho
hagin estat per part d’altres administracions i d’aquest Ajuntament, en la part que
hagi estat imputada a aquelles.
Article 7. Funcionament dels eco-punts
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La resta d’interaccions que puguin existir no generaran eco-punts. Tampoc es generaran
eco-punts un cop transcorreguts els tres primers mesos d’implantació del nou sistema de
recollida selectiva al barri o zona que es determini tot i que els usuaris podran continuar
interaccionant amb el xatbot per rebre informació escaient referida a la recollida
selectiva de residus.
Article 8. Aplicació i crèdit pressupostari
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✓ 20 punts per les llars que fan auto compostatge.
✓ 15 punts per donar-se d’alta a la companya KAYT del projecte Life RethinkWaste
facilitant el telèfon mòbil i el consentiment per participar-hi.
✓ 15 punts per participar a reunions puntuals de la campanya i per atendre visites
d’educador de la campanya amb un màxim d’un cop al mes.
✓ 10 punts per participar al repte plantejat rebut pel xatbot (sense màxims). Els usuaris
que accepten participar al projecte, rebran un primer missatge amb un repte, qui
accepta i participa rebrà aquests punts.
✓ 10 punts per l’ús del contenidor d’orgànica amb un màxim de 3 obertures per
setmana.
✓ 5 punts per rebre missatges informatius sobre l’ús dels contenidors d’orgànica que
han realitzat. Es tracta d’un missatge de tipus passiu ja que no requereix una acció
posterior a la rebuda del missatge.
✓ 5 punts per enviar dubtes (només puntuables 1 cop a la setmana amb independència
de les vegades que s’enviïn dubtes).
✓ 5 punts per respondre correctament a un missatge rebut pel xatbot que planteja
reptes sobre la gestió dels residus a les llars i al municipi.
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7.4. La distribució dels punts es confecciona d’acord amb els següents usos associats a
la campanya:

Data 25-6-2021

7.3. Els eco-punts s’acumulen al llarg dels primers mesos d’implantació del sistema de
recollida selectiva de residus en un barri o zona a determinar per l’Ajuntament de Sant
Just Desvern i donaran accés als diferents sortejos que es facin.
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7.2. Els eco-punts obtinguts ho són per unitat familiar o llar. S’entén a aquests efectes
l’adreça d’un domicili situat al municipi de Sant Just Desvern.

A

7.1. Els usuaris adherits a la campanya KAYT del projecte Life RethinkWaste podran
acumular eco-punts segons els casos d’ús associats a la campanya d’acord amb les
interaccions amb el xatbot i amb el bon ús dels contenidors d’orgànica.

B

8.1. Aquestes subvencions aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària UM 17200
48199 del pressupost de l’any 2021 de l’Ajuntament de Sant Just Desvern. La seva
dotació pressupostària s’establirà en l’acord de convocatòria.
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9.3. Les sol·licituds s’hauran de presentar telemàticament mitjançant una instància
genèrica signada per la persona sol·licitant. Aquest formulari es podrà obtenir
telemàticament accedint a la seu electrònica del web corporatiu de l’Ajuntament de
Sant Just Desvern https://santjust.net/
8.4. Per a qualsevol consulta relacionada amb la tramitació caldrà dirigir-se a ,
l’Oficina Atenció a la Ciutadania https://santjust.net/ Tel. 93 4804800 / 900102658.
Article 10. Procediment de concessió i òrgan competent
10.1. El procediment d’atorgament és el d’adjudicació directa en aplicació del que
determina l’article 22.2.c de la Llei 38/2003 i les sol·licituds, un cop efectuada la
corresponent convocatòria i publicada a través de la Base Nacional de Subvencions,
es resoldran per sorteig, quan s'hagin efectuat les verificacions oportunes, i fins a
exhaurir el pressupost.
10.2. El sorteig el realitzarà el tècnic de l’Ajuntament encarregat del Projecte Life
RethinkWaste, o persona en qui delegui, mitjançant una eina informàtica per sortejos
online o manual, segons es consideri més adequat per part de l’Ajuntament
10.3. S’aixecarà un acte del sorteig i s’elevarà a l’Alcaldia com a òrgan responsable del
procediment de concessió mitjançant sorteig per atribució directa de la normativa de
règim local, o òrgan en qui delegui. La notificació de les persones beneficiàries del
sorteig es realitzarà de manera telemàtica.
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9.2. Les sol·licituds s'han de presentar en imprès normalitzat, degudament
formalitzades i signades per la persona sol·licitant de la subvenció incloent com a
documentació/informació el telèfon mòbil així com indicant que s’adhereixen a la
companya KAYT del projecte Life RethinkWaste d’acord amb l’establert a la
campanya municipal #Coneixelquellences.
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9.1. Les sol·licituds per accedir a les subvencions que regulen aquestes Bases es
podran presentar a l’endemà de la publicació de la corresponent convocatòria i en el
termini que aquesta fixi.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Article 9. Sol·licitud d’inscripció a la convocatòria i documentació a aportar

A

8.2. Per al cas que amb posterioritat aquesta partida sigui objecte d’ampliació i/o
modificació amb ocasió d’aquesta línia de subvencions, s’entendrà incorporada a les
presents bases sense necessitat de cap altra tramitació administrativa suplementària.

•

Sorteig específic per zona d’implantació: es farà un sorteig al cap de tres mesos
d’inici de la campanya a cada zona del municipi. A través de la plataforma
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10.4. Es preveuen dues tipologies de sortejos:

Es sortejaran un total de 44 premis.
Article 11. Renúncia, revocació i reintegrament de la subvenció.
11.1. La persona beneficiària pot renunciar en qualsevol moment al premi atorgat,
mitjançant escrit presentat al registre general de l’Ajuntament i poden fer donació
del premi a una entitat del municipi.
11.2. Sens perjudici de l’exigència de les responsabilitats que s’escaiguin, l’Ajuntament
procedirà a la revocació, total o parcial, i reintegrament del premi atorgat en els
casos d’incompliment següents:
a) De les condicions imposades als/ a les beneficiaris/àries amb motiu de la
concessió de la subvenció.
b) De les obligacions fiscals comptables o de conservació de documents.
c)

La resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de
comprovació i control per part de l’òrgan municipal tutor de la subvenció.

d)

La declaració de dades falses i omissió de dades determinants de la
resolució de la sol·licitud de subvenció.

11.3 En cas de reintegrament parcial o total, a l’import a retornar, se l’afegiran els
interessos de demora corresponents. En aplicació de l’article 38.2 de la Llei General de
Subvencions i de l’article 90 del Reglament de la Llei General de Subvencions, l’interès
de demora aplicable en matèria de subvencions serà l’interès general del diner
incrementat en un 25%, excepte que la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat
estableixi un altre diferent. En cas de no realitzar de forma voluntària el reintegrament
aquest serà exigit per la via de constrenyiment.
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Entre 450 - 550 punts → 30 vals de 25€
Entre 550 - 650 punts → tots els anteriors més 13 vals de 50€
A partir de 650 punts → tots els anteriors més 1 val de 100€
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•
•
•
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10.5. El llindar mínim pel qual les persones inscrites a la plataforma podran participar al
sorteig específic per cada zona d’implantació és determinat per les interaccions que
faci amb el xatbot i l’ús del contenidor d’orgànica. D’aquesta manera, s’estableix una
escala progressiva de puntuació durant 3 mesos que permetrà als usuaris accedir als
premis sortejats:
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Sorteig final: hi accedeixen tots els usuaris que estiguin efectivament inscrits a
la campanya en el moment del sorteig, independentment del número de punts
assolits. Pel sorteig final es preveu sortejar productes de mobilitat més sostenible
(e.g. patinets elèctrics, bicicletes, transport públic, etc.).

B

•

A

s’informarà del moment del sorteig. Els premis sortejats tindran un valor de 25€,
50€ i 100€ a bescanviar en restauració i comerç ecològic de proximitat.

Les subvencions seran compatibles, amb les corresponents limitacions pel que fa a la
suma dels imports, amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens
públics o privats, Així mateix, les subvencions seran compatibles amb bonificacions i
exempcions fiscals.
No obstant, el seu import no podrà ser d'una quantia que, en concurrència amb d'altres
subvencions, bonificacions o ajuts rebuts d'altres administracions o ens públics o
privats, nacionals o internacionals, superi el cost de les despeses suportades pel
beneficiari.
Article 14. Protecció de dades de caràcter personal
De conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals, d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu i el Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de
protecció de dades) (DOUE 04.05.2016), es posa de manifest que la informació
facilitada pels peticionaris d’aquesta subvenció serà tractada de conformitat amb la
informació continguda en el registre d’activitats de tractament. Aquestes dades seran
tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar les convocatòries d’acord amb els
principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades
estableix.
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Article 13. Compatibilitat amb d’altres subvencions
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Les subvencions atorgades restaran sotmeses a control financer en els termes establerts
a l’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
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Article 12. Control financer de les subvencions

B

Procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigència de l’interès de
demora des del moment del pagament de la subvenció fins la data en que s’acordi la
procedència del reintegrament, prèvia la revocació de la subvenció, total o parcial i,
en particular, quan l'entitat beneficiària incompleixi l’obligació de justificar o quan
l’import de la subvenció determinat en la justificació sigui inferior a l’import pagat.
Aquest reintegrament pot ser realitzat voluntàriament per l'entitat beneficiària sense
requeriment previ. També correspondrà el reintegrament si l’administració comprova
inexactitud o falsedat en alguna de les declaracions responsables efectuades en la
sol·licitud de subvenció.

Joan Basagañas i Camps
ALCALDE

B
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Sant Just Desvern, 17 de juny de 2021
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Els interessats podran exercir davant de l’Ajuntament de Sant Just Desvern els seus
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en relació a les dades del fitxer
mitjançant escrit lliurat al Registre General un cop hagi finalitzat la tramitació completa
de la subvenció.”
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