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Títol de la iniciativa :
Projecte de llei del sistema de finançament definitiu dels consells insulars-esmena.

Contingut de la iniciativa :

DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUARTA

Règim específic de finançament del cost de gestió dels residus a Formentera i el seu
transport fins a l’illa d’Eivissa

1.Correspon al Govern de les Illes Balears, i a l’efecte inclourà anualment en el projecte de
pressupostos generals de la Comunitat Autònoma les partides pressupostàries pertinents, fer-se
càrrec de:

a) La totalitat dels cost del transport de residus des de la Planta de transferencia d’es Cap de
Barbaria (illa de Formentera) a l’abocador de ca Na Putxa (TM de Santa Eulària des Riu, illa
d’Eivissa).

b) La totalitat de les despeses i costos que es derivin del tractament dels residus a la Planta de
transferencia d’es Cap de Barbaria, a Formentera per mor de la insularitat específica de l’illa, com
a obligació exclusiva de l’Administració autonómica, per tal de garantir l’equilibri interinsular.
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Per fer front a aqueixa obligació, el Govern de les Illes Balears s’acollirà al règim de subvenció
económica estatal establert en l’article 24 de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, de règim especial de
les Illes Balears sobre “Planes nacionales de residuos” i en la disposició adicional tercera de la
Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, sobre “Residuos de las Illes Balears,
Canarias, Ceuta y Melilla.

2. Correspon al Govern de les Illes Balears, i a l’efecte inclourà en el projecte de pressupostos
generals de la Comunitat Autònoma per a l’any 2015 les partides pressupostàries pertinents,
fer-se càrrec de:

a) La totalitat de les quanties pendents de pagament del cost i els interessos meritats, des de la
posada en funcionament de la Planta de transferencia d’es Cap de Barbaria i fins al moment
d’entrada en vigor d’aquesta Llei, del transport des de l’esmentada planta a l’abocador de ca Na
Putxa (TM de Santa Eulària des Riu, illa d’Eivissa).

b) La totalitat de les despeses i costos pendents de pagament que s’hagin meritat des de la
posada en funcionament de la Planta de transferencia d’es Cap de Barbaria i fins al moment
d’entrada en vigor d’aquesta Llei, del tractament dels residus a l’esmentada planta i per mor de la
insularitat específica de l’illa.

3. El pagament de les quanties previstes en aquesta disposició es podrá realizar directament pel
Govern de les Illes Balears o mitjançant la transferència específica dels recursos econòmics
corresponents al Consell Insular de Formentera.

Margalida FONT I AGUILÓ
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