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ció de l’índex nacional de preus de consum (IPC). En conseqüència, s’actualitzen els preus en un 2,3 %, de conformitat amb l’IPC, en el període comprès
entre el juliol de 2008 i el febrer de 2011, actualització que s’adjunta com a
annex.

Dipòsit d’objectes personals
(fins a un màxim de trenta dies consecutius)
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7,01 €

—o—

Fonaments de dret
1. L’article 3.2 c de la Llei 2/1997, de 3 de juny, de taxes de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, estableix que les disposicions d’aquesta Llei no
són aplicables a les prestacions que retribueixin serveis i activitats administratives, quan concorrin ambdós sectors, públic i privat i, a més, siguin encomanades per la persona interessada amb tota espontaneïtat.
2. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears no té un règim jurídic
específic per als preus públics, per la qual cosa, d’acord amb l’article 149.3 de
la Constitució espanyola i l’article 87.3 de l’Estatut d’autonomia de les Illes
Balears, aprovat per la Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, modificat per la
Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, és d’aplicació supletòria la legislació estatal i, concretament, la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics (modificada, entre d’altres, per la Llei 25/1998, de 13 de juliol).
3. D’altra banda, la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en l’article 42
disposa que els actes dictats pels consellers adopten la forma de resolució.
4. D’acord amb l’article 59.6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, quan l’acte administratiu té per destinatari una pluralitat indeterminada
de persones, s’ha de substituir la notificació per la publicació corresponent.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Actualitzar els preus públics de l’hostatgeria de la Casa del Mar, que
s’adjunten com a annex.
2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears,
moment a partir del qual els nous preus que s’aproven mitjançant aquesta
Resolució són plenament aplicables i deixen de regir els publicats anteriorment.

CONSELLERIA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA
Num. 6692
Resolució de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 22
de març de 2011 per la qual es regula la concessió d’ajudes a
empreses industrials de les Illes Balears
L’Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de
promoció industrial (BOIB núm. 52, de 17 d’abril de 2008) fixa les bases que
regulen aquesta convocatòria, tot això d’acord amb el Text refós de la Llei de
subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.
El Reglament (CE) número 1080/2006 del Parlament europeu i del
Consell, de 5 de juliol de 2006, regula el Fons Europeu de Desenvolupament
Regional.
La Comissió Europea va adoptar en data 20 de desembre de 2007 el programa operatiu d’intervenció comunitària del Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER), en el marc de l’objectiu de competitivitat regional i ocupació per a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a
Espanya (CCI 2007 ES 16 2 PO 007), per al període comprès entre l’1 de gener
de 2007 i el 31 de desembre de 2013. D’altra banda, l’Ordre EHA 524/2008, de
26 de febrer, estableix les normes sobre les despeses subvencionables en el programa operatiu del FEDER (BOE núm. 53, d’1 de març de 2008).
Aquest programa preveu el finançament amb càrrec al FEDER de les
actuacions que s’hi defineixen en els eixos prioritaris, les quals tenen com a
repte la competitivitat per a impulsar un model de desenvolupament sostenible
amb tres àrees fonamentals: innovació i economia del coneixement, protecció
mediambiental, i accés a les comunicacions i serveis d’interès general amb
objectius específics.

Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d’Afers Socials,
Promoció i Immigració, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà que
s’hagi publicat, d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic
de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà que s’hagi publicat la
Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 17 de març de 2011

Així doncs, la prioritat 1 del programa, ‘Economia del coneixement
(I+D+i, societat de la informació), innovació i desenvolupament empresarial’,
és el pilar fonamental de l’estratègia de la millora de la competitivitat a les Illes
Balears, i és per aquest motiu que s’ha previst dur a terme actuacions vinculades a la inversió en empreses i també en PIME.
Per altra banda, el Reglament (CE) número 800/2008 de la Comissió, de
6 d’agost de 2008, pel qual es declaren determinades categories d’ajudes compatibles amb el mercat comú en aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat de la
CE, ha suposat un canvi considerable en segons quines actuacions anteriorment
subvencionades. Així mateix, el Reglament (CE) número 1998/2006 de la
Comissió, de 15 de desembre de 2006, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88
del Tractat a les ajudes de minimis, estableix diverses limitacions que s’han de
tenir en compte en la concessió de les ajudes.
Per part seva, la Comunicació de la Comissió 2006/C323/01, del marc
comunitari sobre ajudes estatals d’investigació i desenvolupament i innovació,
estableix els principis generals per a les ajudes als centres tecnològics, fundacions, així com els costs subvencionables per als càlculs de les intensitats de les
ajudes per als diversos projectes d’investigació que es duguin a terme.

La consellera
Fina Santiago Rodríguez
Annex

El Consell de Govern, en la sessió de 4 de març de 2011, va atorgar l’autorització prèvia per a tramitar l’expedient d’aquesta convocatòria d’ajudes.

Hostatgeria de la Casa del Mar
a) Habitacions
Habitació doble, per dia
Habitació individual, per dia
Habitació doble ocupada per una persona, per dia
Llit supletori
b) Servei de dutxes
c) Bugaderia i planxa de roba
Peces de vestir superiors (camisa, camiseta, jersei)
Peces de vestir inferiors (pantalons, falda, etc.)
Granota, vestit, pijama i similars
Peces de vestir interiors i tovalloles
Caçadora, jaqueta i similars
Mitjons (parell) i mocadors
d) Caseller

Per tot això, dict la següent
8,75 €
6,11 €
7,01 €
2,19 €
0,94 €
1,17 €
1,69 €
1,54 €
0,58 €
4,39 €
0,33 €

RESOLUCIÓ
Capítol I
Objecte, beneficiaris, termini de presentació i import de la convocatòria
Primer
Objecte
L’objecte d’aquesta Resolució és aprovar la convocatòria pública d’ajudes
per a l’any 2011 destinades a petites i mitjanes empreses industrials relacionades amb el sector industrial, en les matèries següents:
- qualitat
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- disseny
- promoció comercial
- modernització de l’estructura productiva
- trasllats d’empreses a sòl qualificat per a ús industrial
- noves estratègies de gestió empresarial
- creació d’empreses
Aquestes ajudes són susceptibles de ser cofinançades amb un 50 % pel
Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) dins el programa operatiu de les Illes Balears (2007-2013).
Segon
Beneficiaris
1. Les petites i mitjanes empreses (PIME) de caràcter industrial amb els
epígrafs de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) inclosos en les divisions 2 a 4 de la secció primera corresponent a activitats empresarials, i que estiguin inscrites en la divisió 1 del registre industrial corresponent a establiments
i activitats industrials o, si és el cas, en el Registre d’Indústries Agràries, més les
inclusions i les excepcions indicades expressament en cada línia. Aquestes
PIME han de tenir la seu social o el centre de treball per al qual se sol·licita la
subvenció a la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Es considera PIME la que, en el moment de la sol·licitud, compleixi els
requisits següents, d’acord amb l’annex I del Reglament (CE) número 800/2008
de la Comissió:
a) Que tengui menys de 250 treballadors.
b) Que tengui un volum de negocis anual no superior a 50.000.000 d’euros o bé el balanç general no superior a 43.000.000 d’euros.
c) Que no estigui participada en un 25% o més del seu capital o dels seus
drets de vot per altres empreses que no compleixin els requisits anteriors.
d) Dins la categoria de PIME, es considera petita empresa la que tengui
menys de 50 treballadors, així com un volum de negoci anual o un balanç general que no superi els 10.000.000 d’euros. Les PIME que no compleixin aquestes característiques tenen la condició de mitjana empresa.
e) S’entén per microempresa la que tengui menys de 10 treballadors, així
com un volum de negoci anual o un balanç general que no superi els 2.000.000
d’euros.
2. Els grups empresarials formats per un conjunt d’empreses que s’ajustin
a la definició que estableix l’article 42 del Codi de comerç.
3. Les agrupacions de persones físiques o jurídiques privades, les comunitats de béns o qualsevol tipus d’unitat jurídica o patrimoni separat que, encara que no tenguin personalitat jurídica, puguin dur a terme els projectes, les activitats o els comportaments o que estiguin en la situació que motiva la concessió
de la subvenció objecte d’aquesta convocatòria. Als efectes d’aquesta
Resolució, aquestes entitats tenen caràcter de PIME amb les mateixes condicions indicades en el punt 1.
Tercer
Import econòmic de la convocatòria
1. La quantia màxima d’aquesta convocatòria és de 2.500.000,00 euros,
amb càrrec al pressupost de la Comunitat Autònoma i, concretament, al centre
de cost 21501, subprograma G723 A01, capítol 7, article 77 FF 31108, d’acord
amb el desglossament següent:
Any 2011:
Any 2012:
Any 2013:

1.000.000,00 €
1.000.000,00 €
500.000,00 €

2. Sempre que les disponibilitats pressupostàries ho permetin, es poden
ampliar els imports d’aquesta convocatòria.
Capítol II
Disposicions generals
Quart
Sol·licituds i documentació que s’ha d’aportar
1. Les sol·licituds, que han d’anar dirigides a la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia, segons el model normalitzat que s’adjunta com a annex 1
d’aquesta Resolució, s’han de presentar en el Registre de la Conselleria, en les
seves delegacions o en qualssevol dels llocs que estableix l’article 38.4 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
2. La presentació de la sol·licitud suposa que la persona interessada accepta les prescripcions que conté la convocatòria corresponent, com també que
autoritza l’òrgan instructor del procediment perquè, si és procedent, obtengui de
forma directa les dades del Registre Mercantil i l’acreditació de les obligacions
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tributàries i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.
En el cas que el sol·licitant denegui expressament l’autorització a què es
refereix el paràgraf anterior, ha d’aportar un certificat de l’Agència Estatal de
l’Administració Tributària i de la Tresoreria General de la Seguretat Social que
justifiqui que està al corrent de les obligacions tributàries i davant la seguretat
social i, en el cas d’empreses societàries, el certificat o nota simple del Registre
Mercantil.
3. El sol·licitant ha de presentar:
a) Sol·licitud de subvenció d’acord amb l’annex 1 d’aquesta Resolució.
b) Memòria explicativa de les actuacions que s’han de dur a terme, amb
la valoració econòmica de les despeses o inversions que s’han de fer mitjançant
pressuposts o factures proforma. Per als projectes de quantia superior a
30.000,00 euros, en el cas d’execució d’obres, o a 12.000,00 euros, en el cas de
subministrament de béns d’equip o prestació de serveis per una empresa de consultoria o assistència tècnica, el beneficiari ha de presentar, com a mínim, tres
ofertes de proveïdors diferents llevat que, per les característiques especials de
les despeses subvencionables no hi hagi en el mercat entitats suficients per a
poder fer-les o que la despesa s’hagi efectuat abans de la sol·licitud de subvenció. Així mateix, s’ha d’indicar l’oferta seleccionada. L’elecció de les ofertes
presentades s’ha de fer de conformitat amb els criteris d’eficàcia i d’economia,
i s’ha de justificar expressament en el cas que l’elecció no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.
c) Si no és perceptor de la Comunitat Autònoma, ha de presentar l’imprès
de sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, model TG-002, degudament emplenat, o un
document bancari que acrediti la titularitat del compte.
d) NIF o targeta d’identificació fiscal del sol·licitant i DNI del seu representant legal, en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica; en el cas que
sigui una persona física i no figuri a la base de dades de la conselleria de
Comerç, Indústria i Energia, el DNI.
e) Declaració responsable de les subvencions percebudes subjectes al
règim de minimis que hagi rebut durant els dos exercicis fiscals anteriors i
durant l’exercici fiscal en curs, d’acord amb el Reglament (CE) número
1998/2006 de la Comissió, i d’acord amb l’annex 2 d’aquesta Resolució.
4. Quan en la sol·licitud s’inclogui un número de fax, s’entén que aquest
s’aporta a l’efecte de notificar els actes de tràmit, i es poden practicar, a través
d’aquest mitjà, les notificacions als efectes que fixen els articles 58 i 59 de la
Llei 30/1992.
5. Quan es tracti d’agrupacions de persones físiques o jurídiques privades,
sense personalitat, s’han de fer constar de manera explícita els compromisos
d’execució assumits per cada membre de l’agrupació o comunitat de béns, així
com l’import de subvenció que s’ha d’aplicar a cada un, ja que tenen la consideració de beneficiaris. Això no obstant, s’ha de nomenar un representant o
apoderat únic amb poders suficients per a complir les obligacions que com a
beneficiària corresponen a l’agrupació o comunitat de béns. S’ha d’adjuntar una
còpia de constitució de la comunitat o agrupació, amb la indicació de la participació de cada un dels participants. Si no s’indica expressament, es considera que
aquesta és a parts iguals.
6. En el cas que el beneficiari sigui una PIME comercialitzadora a l’engròs (divisió 6 de l’IAE) de productes que hagin estat objecte, a les Illes Balears,
de processos de creació, fabricació o incorporació de nous elements que constitueixin un augment del seu valor afegit, ha d’incloure en la memòria una relació dels productes que comercialitza i ha d’acreditar la relació de l’activitat
objecte de subvenció amb els productes fabricats a les Illes Balears.
7. La Conselleria de Comerç, Indústria i Energia pot sol·licitar tota la
documentació complementària que consideri necessària per a avaluar correctament els expedients o per a comprovar les dades presentades.
8. En el supòsit que algun dels documents esmentats en ocasió de la tramitació d’altres expedients a la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia ja
s’hagin presentat, no és necessari aportar-los de nou, sempre que es facin constar la data i l’òrgan o dependència en què es varen presentar o, si és el cas, en
què es varen emetre, que no hagin transcorregut més de cinc anys des de l’acabament del procediment corresponent i que no hagin sofert modificacions.
9. En el cas que la sol·licitud no compleixi els requisits legals i els que exigeix aquesta Resolució, s’ha de requerir la persona interessada que en el termini màxim de deu dies esmeni el defecte o aporti la documentació preceptiva,
amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició
i s’arxivarà l’expedient, una vegada dictada la resolució prèvia en els termes que
estableix l’article 42.1 de la Llei 30/1992.
10. El centre gestor ha de comprovar les dades de la inscripció del sol·licitant en el Registre Industrial o en el Registre d’Indústries Agràries. En el cas de
la línia de creació d’empreses o de trasllat a sòl qualificat per a ús industrial, és
suficient que estigui correctament inscrit abans que acabi el termini per a justificar la totalitat de la subvenció.
Cinquè
Expedients pluriennals
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El sol·licitant ha d’indicar expressament, en la sol·licitud de subvenció, els
terminis en què farà la inversió, considerant que les activitats de durada superior a l’exercici pressupostari es poden tramitar com a projecte pluriennal en un
termini màxim de dos anys, excepte en el cas de la línia de trasllats a sòl qualificat per a ús industrial, en la qual el termini pot ser de tres anys.
No obstant això, en aquells casos que sigui necessari per raó de disponibilitat pressupostària, la Direcció General de Promoció Industrial podrà proposar un programa de pagament de la subvenció de fins a un màxim de tres anualitats.
Sisè
Termini de presentació
El termini per a presentar les sol·licituds és de 45 dies naturals des de la
publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, o fins
que s’exhaureixi la quantia econòmica assignada a aquesta convocatòria.
Si aquesta circumstància es produeix amb anterioritat a la durada màxima
que fixa el paràgraf anterior, s’ha de suspendre la concessió de les ajudes mitjançant la publicació corresponent en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de
la resolució de la consellera de Comerç, Indústria i Energia.
Setè
Procediment per a la concessió de les subvencions
1. La concessió de les ajudes que estableix aquesta convocatòria s’ha d’efectuar aplicant un criteri de resolució per ordre d’entrada de les sol·licituds en
el registre de l’òrgan competent, atès que, d’acord amb la seva naturalesa, no
són necessàries ni la comparació ni la prelació de les sol·licituds en un únic procediment.
2. Les sol·licituds d’ajudes es poden resoldre individualment encara que
no n’hagi acabat el termini de presentació, fins que s’exhaureixin els crèdits destinats a la convocatòria i, si no és el cas, fins que es resolguin tots els expedients
presentats dins el termini.
3. En el cas que l’expedient no tengui la documentació que requereix l’apartat quart d’aquesta Resolució, s’ha de realitzar el requeriment que estableix
el punt 9 de l’apartat quart esmentat, i en aquest cas, la data de presentació de
l’esmena és la que estableix l’ordre per a resoldre l’expedient.
Vuitè
Competència i resolució
1. La Direcció General de Promoció Industrial és l’òrgan competent per a
tramitar les sol·licituds d’ajudes d’aquesta convocatòria.
2. Una vegada que els serveis tècnics de la Direcció General de Promoció
Industrial hagin determinat que les sol·licituds són completes i conformes amb
el contingut d’aquesta Resolució, el director general de Promoció Industrial ha
d’emetre una proposta de resolució, la qual s’ha de comunicar als interessats
perquè, en el termini màxim de deu dies, hi puguin al·legar el que considerin
oportú.
3. La resolució expressa de la consellera de Comerç, Indústria i Energia
finalitza el procediment de concessió de la subvenció. Aquesta resolució s’ha de
motivar i ha de fixar amb caràcter definitiu la quantia individual de la subvenció concedida.
4. La resolució de concessió ha d’especificar els aspectes següents: beneficiari, import de l’activitat que se subvenciona, quantia, partida pressupostària
a la qual s’aplica, terminis per a dur a terme l’activitat objecte d’ajuda i períodes de justificació.
5. La resolució de la consellera de Comerç, Indústria i Energia que concedeixi o denegui l’ajuda sol·licitada posa fi a la via administrativa i, en contra
seva, s’hi pot interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes;
o bé, un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà que hagi estat notificada la resolució.
6. La resolució del procediment s’ha de notificar als interessats d’acord
amb els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, i s’ha de dictar i notificar dins el període de sis mesos, comptadors des de la data d’acabament del termini de presentació de les sol·licituds.
Novè
Períodes d’inversió i de justificació
1. Les inversions s’han d’executar dins el període que va des de l’1 de
novembre de 2010 fins al 30 d’octubre de 2011, en el cas d’expedients d’una
sola anualitat; en el cas de projectes pluriennals, la realització de les inversions
subvencionades es pot fer, com a màxim, en el termini de tres anys, i s’han d’e-
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xecutar en el període comprès entre l’1 de novembre de 2010 i el:
- 30 d’octubre de 2011, inclòs, per a la primera anualitat
- 30 d’octubre de 2012, inclòs, per a la segona anualitat
- 30 d’octubre de 2013, inclòs, per a la tercera anualitat únicament en els
casos de la línia de trasllats a sòl qualificat per a ús industrial
2. La resolució de concessió ha d’especificar els períodes de justificació.
Desè
Obligacions dels beneficiaris
1. Acreditar davant la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia el compliment efectiu dels requisits i les condicions que s’exigeixen per a la concessió
de les ajudes.
2. Comunicar a la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia la sol·licitud
d’altres ajudes per a les mateixes inversions o activitats cursades davant qualsevol altra administració o organisme, públic o privat i, si és el cas, la seva concessió i quantia.
3. Comunicar a la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia l’obtenció
de qualsevol altra ajuda de minimis rebuda durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l’exercici fiscal en curs.
4. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que faci la Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia, i a les actuacions de control financer que duguin a
terme la Intervenció General de la Comunitat Autònoma, la Sindicatura de
Comptes i altres autoritats de control.
5. Comprometre’s a destinar els béns, durant cinc anys com a mínim, al fi
concret per al qual s’ha concedit la subvenció, en el cas que aquests siguin inscriptibles en un registre públic.
6. Assumir la responsabilitat d’informar que l’activitat executada ha estat
seleccionada en el marc del programa operatiu FEDER i fer-ne publicitat, d’acord amb l’article 8 del Reglament (CE) número 1828/2006 de la Comissió, de
8 de desembre de 2006, pel qual es fixen normes de desplegament per al
Reglament (CE) número 1083/2006 del Consell.
7. Acceptar la publicació en la llista de beneficiaris dels fons percebuts i
el nom de l’operació cofinançada, d’acord amb els articles 6 i 7 del Reglament
(CE) número 1828/2006 de la Comissió.
8. Conservar els documents justificatius de les despeses durant un període de tres anys a partir del tancament del programa operatiu, atès l’article 90 del
Reglament (CE) número 1083/2006 del Consell.
9. Disposar d’un sistema de comptabilitat separada, o d’un codi de comptabilitat separat per les operacions de les inversions subvencionades amb càrrec
al programa operatiu FEDER 2007/2013.
Onzè
Justificació i pagament de les subvencions
1. El pagament de la subvenció únicament es pot fer efectiu una vegada
dictada la resolució corresponent i justificada de manera suficient la realització
de l’activitat subvencionada, mitjançant la presentació de la documentació
següent:
a) Sol·licitud de pagament.
b) Memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions
imposades a la concessió de la subvenció, amb la indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts i, si és el cas, la justificació de les desviacions
produïdes en relació amb les actuacions concedides.
c) Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades,
que ha de contenir:
1r. Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió i la data de pagament.
2n. Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions, si escau, que
hagin finançat l’activitat subvencionada, amb la indicació de l’import i la seva
procedència.
3r. Les factures originals o els documents de valor probatori equivalent en
el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa que justifiquin les despeses.
d) La documentació específica que estableix cada capítol.
2. Els justificants de pagament s’han d’acreditar d’alguna de les maneres
següents:
- Fotocòpia del justificant de l’ordre de transferència bancària o document
bancari acreditatiu del pagament, en el qual figurin: la data de la transferència,
l’import a transferir, la identificació del concepte de transferència amb l’objectiu que quedi identificat el pagament de la factura, així com les dades de l’ordenant i del destinatari, que hauran de coincidir amb el beneficiari i amb l’emissor
de la factura respectivament.
Aquest document haurà d’adjuntar l’extracte bancari del beneficiari de
l’ajuda en el qual figuri el càrrec d’aquesta transferència.
- Còpia del xec nominatiu o pagaré nominatiu, sempre que estigui vençut,
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acompanyat del corresponent extracte bancari del beneficiari de l’ajuda en el
qual aparegui el càrrec d’aquest xec o pagaré.
Això no obstant, per les factures inferiors a 500 euros és justificant suficient el rebut de pagament firmat pel proveïdor.
No s’admeten factures justificatives inferiors a 100 euros (IVA inclòs). No
s’admeten, en cap cas, com a justificants de la inversió els tiquets de caixa.
En el cas que l’expedient de pagament no tengui la documentació necessària per a comprovar la justificació i l’aplicació de la subvenció, l’òrgan competent ha de sol·licitar al beneficiari que esmeni els defectes de la justificació
dins els deu dies següents, comptadors des de l’endemà d’haver rebut el requeriment d’esmena.
En el supòsit que no es justifiqui totalment la realització de l’activitat subvencionada, però s’hagi complert parcialment la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció, aquesta s’ha de revisar i minorar proporcionalment.
3. En el cas que la concessió de l’ajuda sigui pluriennal, la justificació de
la inversió s’ha de presentar dins els terminis que indiqui la resolució d’atorgament, ha de respectar els límits que estableix l’apartat novè d’aquesta Resolució
i ha de ser, com a mínim, per l’import de la inversió corresponent a la subvenció concedida. En el cas que sigui inferior a aquesta inversió, s’ha de revisar i
minorar proporcionalment.
La documentació que s’ha de presentar per a sol·licitar el pagament de la
subvenció dins cada anualitat és la que indica el punt 1 d’aquest apartat onzè.
Això no obstant, també podrà justificar la totalitat de la inversió abans de
la darrera anualitat, i en aquest cas la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia
proposarà, d’ofici, la resta de pagaments d’acord amb les anualitats establertes
en la resolució de concessió, atès que s’ha justificat el compliment de la finalitat per a la qual es va concedir.
Dotzè
Limitació de les subvencions i concurrència amb altres ajudes
1. Als beneficiaris d’aquesta convocatòria se’ls ha d’aplicar la norma de
minimis, que determina que l’ajuda total de minimis concedida a una empresa o
grup empresarial no pot ser superior a 200.000 euros durant un període de tres
exercicis fiscals.
No obstant això, i per a totes les activitats que empara aquesta convocatòria, no es poden concedir ajudes per un import superior a 100.000 euros per
empresa o grup empresarial.
2. L’atorgament de les subvencions que regula aquesta convocatòria és
compatible amb l’obtenció d’altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, sempre que la quantia de la subvenció no superi, de forma aïllada o en concurrència amb altres subvencions o ajudes, el cost del projecte subvencionat, i
que no hi hagi més d’una subvenció atorgada, pel mateix projecte, amb càrrec a
fons europeus.
Capítol III
Qualitat
Tretzè
Beneficiaris, activitats susceptibles d’ajuda i documentació específica
1. Beneficiaris:
- Les PIME incloses en l’apartat segon d’aquesta Resolució.
- Les PIME incloses en l’epígraf 845 (quan es tracti d’empreses de desenvolupament de programari) i en l’epígraf 961.1 (quan es tracti d’empreses de
producció de pel·lícules cinematogràfiques, inclosos els vídeos).
2. Poden ser objecte d’ajuda:
2.1. Les despeses per a la implantació i la certificació necessàries per a
obtenir les normes ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, EMAS, OHSAS 18001,
ISO 27001, International Food Standard (IFS), British Retailer Consortium
(BRC) i UNE-EN 1935:2002.
No és subvencionable quan les despeses d’implantació les faci la mateixa
empresa.
Catorzè
Quantia de les ajudes i documentació específica
1. La quantia de la subvenció, per a les activitats incloses en el punt 2.1
de l’apartat anterior, és el 50% de les despeses indicades abans i fins a 3.000
euros per norma certificada. En el cas que només es justifiqui la implantació, la
quantia màxima que s’ha de pagar són 1.000 euros.
2. Per tal de justificar l’actuació, s’han de presentar les despeses relatives
a la implantació i el certificat corresponent expedit per una institució acreditada
per l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC) o un organisme equivalent.
Capítol IV
Disseny
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Quinzè
Beneficiaris i activitats susceptibles d’ajuda
1. Beneficiaris:
- Les PIME incloses en l’apartat segon d’aquesta Resolució.
- Les PIME incloses en l’epígraf 845 (quan es tracti d’empreses de desenvolupament de programari) i en l’epígraf 961.1 (quan es tracti d’empreses de
producció de pel·lícules cinematogràfiques, inclosos els vídeos).
- Les PIME comercialitzadores a l’engròs (divisió 6 de l’IAE) de productes que hagin estat objecte, a les Illes Balears, de processos de creació, fabricació o incorporació de nous elements que constitueixin un augment del seu valor
afegit.
2. Poden ser objecte d’ajuda:
La contractació de serveis externs de disseny de producte, així com el disseny del seu embalatge (packaging).
3. Els projectes han d’incloure la incorporació de serveis externs de professionals de disseny industrial o enginyeria de producte.
Setzè
Quantia i forma de les ajudes
La quantia de la subvenció és el 50% de les despeses de contractació del
servei extern, amb un límit de 15.000 euros per empresa.
Capítol V
Promoció comercial
Dessetè
Beneficiaris, activitats susceptibles d’ajuda i documentació específica
1. Beneficiaris:
- Les PIME incloses en l’apartat segon d’aquesta Resolució.
- Les PIME incloses en l’epígraf 845 (quan es tracti d’empreses de desenvolupament de programari) i en l’epígraf 961.1 (quan es tracti d’empreses de
producció de pel·lícules cinematogràfiques, inclosos els vídeos).
- Les PIME comercialitzadores a l’engròs (divisió 6 de l’IAE) de productes que hagin estat objecte, a les Illes Balears, de processos de creació, fabricació o incorporació de nous elements que constitueixin un augment del seu valor
afegit.
2. Activitats susceptibles d’ajuda:
2.1. Les despeses de lloguer, decoració i muntatge del local o estand d’exposició per a la participació d’una empresa en qualsevol fira o exposició que es
faci fora del territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Així mateix, són subvencionables les despeses de lloguer, decoració,
muntatge i contractació de serveis especialitzats per a l’organització i la realització de sales d’exposicions (showrooms) que es facin fora del territori de la
comunitat autònoma de les Illes Balears. S’entén per sala d’exposició (showroom) un espai on els fabricants exposen les seves novetats als compradors, les
quals poden ser temporals o permanents, i s’hi duen a terme una sèrie d’actuacions encaminades a exhibir el producte.
2.2. La realització de projectes que constitueixin una millora efectiva de
la imatge comercial de l’empresa o dels seus productes, amb la finalitat de
potenciar-ne el desenvolupament en els mercats. En aquest cas, no són subvencionables:
- La publicitat de petits objectes no relacionats directament amb el producte objecte de l’activitat de l’empresa (marxandatge: bolígrafs, clauers, camisetes, bosses, etc.).
- La impressió de sobres, targetes, paper de carta, carpetes i altre material
d’oficina.
- La retolació de façanes i vehicles propis.
2.3. El registre, la defensa jurídica i la protecció de patents de productes i
patents de marques comercials en països estrangers. No s’hi inclou la renovació
de patents.
2.4. La contractació de serveis d’assessorament en matèria d’exportació
amb l’objectiu d’afavorir l’activitat exportadora d’una empresa o la seva internacionalització d’acord amb un pla d’actuació.
Devuitè
Quantia i forma de les ajudes
1. Per a participar a fires i exposicions comercials a l’exterior, les ajudes
s’han de concedir valorant els conceptes següents:
1.1. Per a assistir a fires: el 50% dels conceptes indicats en el punt 2.1 de
l’apartat anterior, amb un límit màxim de 15.000 euros per fira i un màxim de
60.000 euros per empresa. En el cas del sector nàutic, el límit màxim per fira és
de 25.000 euros, i el límit màxim és de 75.000 euros per empresa.
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Per a assistir a exposicions comercials o per a fer sales d’exposicions:
50% dels mateixos conceptes, amb un màxim de 15.000 euros per exposició o
sala d’exposició i un import màxim de 45.000 euros.
1.2. Per a realitzar projectes de millora de la imatge de l’empresa i dels
seus productes: 50% de la inversió, amb una limitació global per actuació de
45.000 euros.
1.3. Per a patents de producte: 50% de les despeses, amb una limitació de
6.000 euros per patent, i una limitació global per aquest concepte de 30.000
euros per empresa.
Per a patents de marques: 50% de les despeses, amb una limitació de
3.000 euros per patent, i una limitació global per aquest concepte de 30.000
euros per empresa.
1.4. Per a contractar serveis d’assessorament per a afavorir l’exportació o
internacionalització de l’empresa: 50% del cost elegible, amb un màxim de
15.000 euros per empresa.
Capítol VI
Modernització de l’estructura productiva
Denovè
Beneficiaris i activitats susceptibles d’ajuda
1. Beneficiaris:
- Les PIME incloses en l’apartat segon d’aquesta Resolució.
- Les PIME incloses en l’epígraf 961.1 (quan es tracti d’empreses de producció de pel·lícules cinematogràfiques, inclosos els vídeos)
2. Activitats objecte d’ajuda:
Els projectes de modernització i renovació tecnològica del procés productiu, el contingut dels quals sigui la inversió en equips i maquinària nova que
suposin la millora d’aquest procés, així com la realització de la infraestructura
necessària per a dur a terme el projecte de modernització.
No es consideren inversions subvencionables:
- La construcció, la reforma o l’ampliació d’edificis.
- L’adquisició de maquinària d’excavació i de vehicles.
- Els elements i equips d’oficina i de gestió administrativa.
- Els equips informàtics, quan no estiguin vinculats a maquinària de producció.
- La compra d’equipaments per a l’activitat comercial.
Vintè
Quantia i forma de les ajudes
Per a adquirir equips i maquinària:
- Un 25% del cost elegible per a petites empreses.
- Un 15% del cost elegible per a mitjanes empreses.
L’import màxim de la subvenció és de 60.000 euros per empresa.
Capítol VII
Trasllats a sòl qualificat per a ús industrial
Vint-i-unè
Beneficiaris, activitats susceptibles d’ajuda i documentació específica
1. Beneficiaris:
Les PIME de caràcter industrial amb epígrafs de l’IAE compresos en les
divisions 2 a 4, ambdues incloses, ubicades a sòl urbà o rústic d’ús no industrial,
i que es traslladin a polígons industrials o a ubicacions declarades d’interès
social per a aquest ús.
Atès que l’actuació és un trasllat amb nova ubicació, l’obligació d’inscriure’s en el Registre Industrial a la ubicació inicial es pot substituir per un certificat de l’ajuntament sobre l’antiguitat de l’empresa. En la justificació s’exigeix la inscripció en el Registre Industrial amb la nova ubicació.
Amb la sol·licitud s’haurà de presentar un certificat de l’ajuntament amb
la qualificació urbanística de l’emplaçament d’origen i del nou emplaçament.
En qualsevol cas, l’activitat industrial a la ubicació primitiva ha de cessar
en produir-se el trasllat de l’empresa.
2. Els conceptes d’inversió subvencionables són:
a) L’adquisició d’edificacions industrials.
b) La construcció d’edificis industrials, inclosa la compra del terreny. En
aquest cas, la compra del terreny no pot sobrepassar el 10% de la despesa total
subvencionable.
c) Les adaptacions necessàries per al procés productiu.
d) Les instal·lacions d’aire comprimit, aigua, electricitat, gas i energies
renovables o alternatives.
e) Les instal·lacions per a corregir impactes mediambientals.
f) Les instal·lacions fixes de prevenció de riscs laborals.
g) El projecte necessari, si és procedent, per a legalitzar les noves
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instal·lacions.
h) Les despeses de trasllat i reinstal·lació operativa de la maquinària.
i) Les despeses derivades de la taxació del sòl o de la nau.
3. No són inversions subvencionables els conceptes següents:
a) Els elements i els equips d’oficina, administració i gestió.
b) Els espais no industrials, tant el continent com el contingut.
c) Les despeses de tramitació i gestió administrativa de la compravenda
(per exemple: notari, registre, imposts, etc.).
4. Una vegada concedida la subvenció, per a justificar-la i perquè es pugui
pagar s’ha d’aportar la documentació següent:
a) Certificat taxador quan s’inclogui la compra de terrenys o naus industrials.
b) Inscripció en el Registre Industrial del nou emplaçament.
En el cas d’expedients pluriennals, l’obligació de presentar el document
que s’especifica en el punt b anterior es pot perllongar fins a la darrera anualitat. En el cas que no es presentin dins aquest termini, s’han de reintegrar totes
les quantitats percebudes.
El document que s’especifica en el punt a anterior s’ha de presentar amb
la justificació de la inversió del terreny o de la nau.
Vint-i-dosè
Quantia de les ajudes
La quantia de les subvencions és:
- Un 25% per a petites empreses.
- Un 15% per a mitjanes empreses.
L’import màxim de la subvenció és de 100.000 euros per empresa.
Capítol VIII
Noves estratègies de gestió empresarial
Vint-i-tresè
Beneficiaris, activitats susceptibles d’ajuda i documentació específica
1. Beneficiaris:
- Les PIME incloses en l’apartat segon d’aquesta Resolució.
- Les PIME incloses en l’epígraf 845 (quan es tracti d’empreses de desenvolupament de programari) i en l’epígraf 961.1 (quan es tracti d’empreses de
producció de pel·lícules cinematogràfiques, inclosos els vídeos).
- Les PIME comercialitzadores a l’engròs (divisió 6 de l’IAE) de productes que hagin estat objecte, a les Illes Balears, de processos de creació, fabricació o incorporació de nous elements que constitueixin un augment del seu valor
afegit.
2. Activitats objecte d’ajuda:
2.1. Realització de diagnòstics de situació i elaboració de plans estratègics:
- Els projectes han de consistir a contractar serveis de consultoria per tal
de dissenyar un pla estratègic per a reflexionar sobre l’activitat empresarial a
mitjà i llarg termini i per a planificar-la.
- Aquest pla ha d’incloure: el marc de referència de la situació de l’empresa, l’anàlisi de les capacitats competitives i el diagnòstic que permeti l’elaboració de les polítiques estratègiques que s’han de seguir.
2.2. Adopció de nous models de gestió empresarials que incideixin en la
millora de les àrees de l’empresa.
Es considera objecte de subvenció la implantació de sistemes informàtics
que permetin una millora de la gestió del sistema productiu o una gestió integral
de l’empresa que inclogui les àrees de producció i fabricació, juntament amb la
d’administració o departament comercial.
En el cas de les PIME comercialitzadores a l’engròs és objecte de subvenció la implantació de sistemes informàtics, que permetin integrar la gestió de
dues o més àrees de l’empresa.
En aquests casos, es consideren despeses subvencionables el programari i
l’assessorament tècnic, tot això relacionat directament amb els esmentats projectes d’implantació d’aquests sistemes de gestió.
Vint-i-quatrè
Quantia i forma de les ajudes
Per a elaborar diagnòstics de situació o plans estratègics, així com per a
contractar serveis d’assessorament tècnic per a implantar un nou sistema informàtic i per a adquirir programari, la quantia de la subvenció és el 50% de les
despeses, fins a un màxim de 15.000 euros.
Capítol IX
Creació d’empreses
Vint-i-cinquè
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Beneficiaris, activitats susceptibles d’ajuda i documentació específica
1. Beneficiaris:
- Les PIME incloses en l’apartat segon d’aquesta Resolució que compleixin la condició de nova empresa.
2. Nova empresa industrial:
Als efectes d’aquesta Resolució es considera nova empresa industrial la
creada amb posterioritat a l’1 de gener de 2010 i que desenvolupi una activitat
industrial.
3. Poden ser objecte d’ajuda les inversions següents:
a) L’adquisició d’equips productius i de maquinària industrial.
b) L’adquisició d’utillatge i d’eines.
c) L’automatització de processos o sistemes productius.
d) Les instal·lacions d’aire comprimit, aigua, electricitat, gas i energies
renovables o alternatives.
e) Les instal·lacions per a la correcció d’impactes mediambientals.
f) Les instal·lacions fixes de prevenció de riscs laborals.
g) La confecció de projectes per a legalitzar les instal·lacions i els plans
d’empresa.
h) La reforma de naus o locals industrials.
No es consideren inversions subvencionables els conceptes següents:
a) Els elements i equips d’oficina, administració i gestió.
b) Els espais no industrials, tant el continent com el contingut.
c) L’obra civil de nova construcció o l’ampliació de naus o locals industrials.
d) La maquinària d’excavació i els vehicles en general.
e) Els elements genèrics de protecció personal, les bastides i les estructures desplaçables.
f) Les despeses de constitució i posada en marxa.
g) Els actius fixos fabricats pel sol·licitant.
4. Documentació específica:
A la sol·licitud d’ajuda, s’hi ha d’incorporar la documentació següent:
- Memòria explicativa sobre l’activitat que desenvolupa la nova empresa,
l’historial dels emprenedors, les perspectives de desenvolupament i l’estudi de
viabilitat, si és procedent.
Una vegada concedida la subvenció, per a justificar-la i per a poder-la
pagar s’ha d’aportar la documentació següent:
a) Alta de l’IAE i alta de la seguretat social de l’empresa.
b) Sol·licituds de la llicència municipal d’obertura.
c) Titularitat del local o contracte d’arrendament.
d) Inscripció en el Registre Industrial de la nova empresa.
Vint-i-sisè
Quantia i forma de les ajudes
La quantia de les subvencions és de fins a un 25%, amb un increment del
5% per als casos d’empreses creades per dones o menors de 36 anys, amb un
límit màxim de 25.000 euros per empresa.
Capítol X
Normativa d’aplicació, tramitació telemàtica i publicació
Vint-i-setè
Normativa d’aplicació
1. Aquesta convocatòria es regeix per l’Ordre de la consellera de Comerç,
Indústria i Energia per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de promoció industrial (BOIB núm. 52, de 17
d’abril de 2008).
2. En tot allò no estableixen ni aquesta Resolució ni l’Ordre esmentada és
aplicable el Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu
2/2005.
Vint-i-vuitè
Tramitació telemàtica
En el cas que durant la tramitació de les subvencions d’aquesta convocatòria la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia implanti qualsevol procediment o actuació de tramitació telemàtica, els beneficiaris podran tenir accés per
mitjans electrònics a la informació i al procediment administratiu.
Vint-i-novè
Publicació
Aquesta Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.

Palma, 22 de març de 2011
La consellera de Comerç, Indústria i Energia
Francesca Vives i Amer
ANNEX 1
Model per a sol·licitar l’ajuda
(Nom i llinatges)
amb DNI núm.

com a representant legal de l’empresa
amb CIF núm.
domiciliada a
carrer
núm.
codi postal
Epígraf d’activitat econòmica
Telèfon
Fax (*)
Persona de contacte
Núm. de Registre Industrial o núm. de Registre d’Indústries Agràries
(*) Vàlid per a notificar actes de tràmit.
EXPÒS:
1. Que em vull acollir a la convocatòria de subvencions per a empreses industrials per a
l’any 2011, per a realitzar les actuacions que es detallen en la memòria explicativa que
s’adjunta.
Lloc de realització:

Data de començament:

Per un import total d’inversió de:

Data d’acabament:
€ (1)

(1) En el cas que l’actuació es realitzi en més d’un any (màxim, tres), s’ha d’indicar l’import previst cada any.
Any 2011:
Any 2013(*):

€ Any 2012:

€
(*) Només línia de trasllats.

2. Per tot això, adjunt la documentació següent:
- Còpia del DNI o NIF i/o targeta d’identificació fiscal del sol·licitant o representant.(*)
- Imprès de transferència bancària (TG-002) emplenat. (**)
- Memòria explicativa de les actuacions que s’han de dur a terme, amb la valoració
econòmica de les despeses o inversions (factures proforma, pressuposts).
- Còpia de constitució de la comunitat i declaració dels compromisos dels membres
comunitaris (només per a agrupacions o persones físiques o jurídiques privades sense personalitat).
(*) Només en el cas que la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia no disposi de les
dades en els seus arxius.
(**) Només en el cas que el beneficiari no sigui perceptor de la Comunitat Autònoma.
Per la qual cosa,
DECLAR:
3. Que, per a l’actuació esmentada:
(Senyalau amb una X el vostre cas)
( ) SÍ / ( ) NO he sol·licitat o he rebut una altra ajuda pel mateix concepte.
En el cas que n’hàgiu rebuda cap, detallau-la a continuació:
Organisme
(euros)

Data de sol·licitud

Data d’aprovació

Import rebut

4. Que ( ) SÍ/ ( ) NO l’empresa forma un grup empresarial (*) amb alguna altra empresa que ha sol·licitat ajuda dins els darrers tres anys.
(Senyalau amb una X el vostre cas)
(*) Grup empresarial: es considera grup empresarial quan s’ajusta a la definició que
estableix l’article 42 del Codi de comerç.
5. Que em compromet a comunicar les sol·licituds d’ajuda que presenti pel mateix concepte a qualsevol organisme públic.
6. La presentació de la sol·licitud suposa que la persona interessada accepta les prescripcions que contenen aquestes bases i la convocatòria corresponent, com també l’autorització a l’òrgan instructor del procediment perquè, si és procedent, obtengui de forma
directa el certificat de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i de la Tresoreria
General de la Seguretat Social que justifiqui que està al corrent de les obligacions tributàries i davant la seguretat social i, en el cas d’empreses societàries, el certificat o nota
simple del Registre Mercantil.
El sol·licitant pot denegar expressament l’autorització a què es refereix el paràgraf anterior. En aquest cas, ho ha de manifestar senyalant amb una X el següent:
( ) Deneg l’autorització a què es refereix el primer paràgraf del punt 6 anterior i aport el
Certificat de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària que estic al corrent de les
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4.- Anuncis

( ) Deneg l’autorització a què es refereix el primer paràgraf del punt 6 anterior i aport el
Certificat que estic al corrent davant la Tresoreria General de la Seguretat Social.

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA

( ) Deneg l’autorització a què es refereix el primer paràgraf del punt 6 anterior i aport el
Certificat o nota simple del Registre Mercantil.

Num. 6731
Notificació de Resolució de denegación de l’expedient RA196/11
a nom de SUBLATA CAUSA REI 2/2010 , de la línia d’ajuda:
Ajudes per a la replantació d’arbres.

7. Que compleix les característiques de PIME, atès que:
Condicions PIME
El nombre de treballadors és:
El volum del negoci és:
El balanç general anual és:
D’acord amb les condicions que indica el punt 1 de l’apartat segon d’aquesta Resolució.
8. Que els productes que es comercialitzen han estat objecte de processos de creació, fabricació o incorporació de nous elements de valor afegit a les Illes Balears, la qual cosa es
justifica en la memòria explicativa de les actuacions.
Només per al cas d’empreses comercialitzadores beneficiàries (divisió 6 de l’IAE).

Atès que no ha estat possible realitzar la notificació de la resolució per la
qual es denega l’ajuda per a la replantació d’arbres, presentada per SUBLATA
CAUSA REI 2/2010, amb CIF B 57527269 i que va donar lloc a l’expedient
núm. RA196/11, tramitat pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears (FOGAIBA), en compliment del que disposa l’art. 59.5 de la Llei
30/1992, del 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, es procedeix a la seva notificació, i es fa
constar que:

9. Que accept íntegrament les condicions de la convocatòria i que totes les dades són
certes.

En data 17 de febrer de 2011 el Vicepresident del Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) ha dictat la següent resolució:

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, em don per assabentat o assabentada que les dades personals recollides
s’incorporaran i es tractaran en un fitxer específic, a l’efecte de gestionar la tramitació de
les ajudes i, en tot cas, a efectes estadístics. L’òrgan responsable del fitxer és la Direcció
General de Promoció Industrial.

69.

Per tot això,
DEMAN:

1. Denegar la subvenció a Sublata Causa Rei 2/2010 amb NIF b 57 52 72
2. Declarar la conclusió del procediement iniciat per la sol·licitud de 29
d’octubre de 2010, que va donar lloc a l’expedient núm. RA1 196/2011.
3. Arxivar l’expedient núm. RA 196/2011.
4. Notificar aquesta Resolució a la persona interessada.
En base al antecedents següents:

La subvenció per a dur a terme les actuacions esmentades.
,

d

de 2011

(Signatura)
DIRECCIÓ GENERAL DE PROMOCIÓ INDUSTRIAL. CONSELLERIA DE
COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA

ANNEX 2
Declaració responsable de subvencions subjectes a règim de minimis
(Nom i llinatges)
en nom i representació de la persona física/jurídica
DECLAR:

, amb DNI.
,
, amb NIF/CIF

1. Que aquesta persona física/jurídica ( ) sí / ( ) no (senyalau amb una X el vostre cas)
ha rebut durant els tres darrers exercicis fiscals (2009, 2010 i 2011) les següents subvencions subjectes al règim de minimis, per un import total d
€.
Organisme públic

Data de resolució

Quantia

2. Que em compromet a comunicar per escrit a la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia, en el termini màxim de deu dies hàbils, comptadors des de l’endemà d’haver
rebut les notificacions corresponents, qualsevol modificació que es produeixi respecte a
aquesta declaració.
3. Que conec el caràcter de minimis de l’ajuda que, si és el cas, obtengui amb aquesta
sol·licitud, i em compromet a no rebre, individualment o acumuladament, ajudes amb el
mateix caràcter de minimis que superin el límit dels 200.000 euros en el període de tres
anys a partir de la data de concessió.
,

d

de 2011

1. La persona interessada va presentar una sol·licitud de subvenció en termini per replantar arbres.
2. No consta en el Registre General d’Explotacions Agràries de les Illes
Balears que la persona interessada sigui titular de cap explotació agrària inscrita amb anterioritat a l’acabament del termini per presentar sol·licituds.
3. D’acord amb l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, el 23 de novembre de 2010 es va donar el tràmit d’audiència corresponent per presentar al·legacions, documentació o justificacions i no s’ha rebut
resposta.
4. El 17 de febrer de 2011 el cap de l’Àrea de Gestió d’Ajudes va emetre
una proposta de resolució sobre denegació de subvenció sobre la base de l’informe tècnic que el Servei d’Ajudes OCM i de l’Estat havia emès el 4 de febrer
de 2011.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució _que no exhaureix la via administrativa_ es pot
interposar un recurs d’alçada davant el conseller de Presidència en el termini
d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-ne rebut la notificació, d’acord
amb l’article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment comú, i l’article 58 de la Llei
3/2003, de 26 de març de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Palma, 23 de març de 2011
El cap d’Àrea de Gestió d’Ajudes del FOGAIBA
Antoni Durà Blasco

—o—

(Nom, llinatges i signatura del representant. Segell de l’empresa)
Segons el Reglament (CE) número 1998/2006 de la Comissió, de 15 de desembre de
2006, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE a les ajudes de minimis,
publicat en el Diari Oficial de la Unió Europea de 28 de desembre de 2006, l’import total
de les diferents ajudes concedides a un mateix beneficiari en concepte d’ajudes de minimis no ha de ser superior a 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. El període s’ha de determinar prenent com a referència els dos exercicis fiscals anteriors i durant l’exercici fiscal en curs.

—o—

CONSELLERIA D'ECONOMIA I HISENDA
Num. 6809
Anunci mitjançant el qual es fa pública la pròrroga expressa del
contracte d’arrendament d’un immoble
De conformitat amb el que preveu l’article 138 del Reglament de desplegament de la Llei 6/2001, d’11 d’abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, aprovat pel Decret 127/2005, de 16 de desembre, es fa
pública la pròrroga expressa del següent contracte d’arrendament de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears:
Expedient Direcció General de Patrimoni: 368/2010

