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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
FUNDACIÓ MALLORCA TURISME

43936

Resolució del director de la Fundació Mallorca Turisme per la qual es modifica la convocatòria
extraordinària d’ajuts per pal·liar els efectes de la covid-19 al sector dels firaires, organitzadors
d’esdeveniments (noces, MICE, esports) i balnearis i banys

BDNS (Identif.): 549842
1. El dia 20 de febrer de 2021 (BOIB núm. 25), s'ha publicat la convocatòria extraordinària d'ajuts per pal·liar els efectes de la covid-19 al
sector dels firaires, organitzadors d'esdeveniments (noces, MICE, esports), balnearis i banys.
2. L'activitat desenvolupada pels firaires és molt variada i s'ha comprovat durant la tramitació de les concessions de les ajudes que els
epígrafs indicats a la convocatòria deixen fora beneficiaris que també s'han vist afectats per les mesures sanitàries de contenció de la
covid-19.
3. Segons la convocatòria, el termini de presentació de sol·licituds acaba el dia 15 de març de 2021, inclòs, però com que encara hi ha crèdit a
la convocatòria suficient es considera oportú ampliar aquest termini fins al dia 26 de març de 2021, inclòs, per donar la possibilitat de
presentació de sol·licituds a altres interessats en l'obtenció de les ajudes.
Per tot això,
Resolc

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/35/1082575

Primer. Modificar la convocatòria extraordinària d'ajuts per pal·liar els efectes de la covid-19 al sector dels firaires, organitzadors
d'esdeveniments (noces, MICE, esports), balnearis i banys, en el següent sentit,
Punt 2. Persones beneficiàries
2.1 Poden ser persones beneficiàries de les subvencions:
Allà on diu:
...
2.4 Les persones beneficiàries han d'exercir fins al dia en què s'adopta l'Acord del Consell de Govern de 14 de desembre de 2020, pel
qual es declara el pas al nivell 4 d'alerta sanitària (BOIB núm. 209, de 15 de desembre), una activitat inclosa en els epígrafs següents
de l'impost d'activitats econòmiques (IAE) (en el cas de firaires que siguin socis treballadors de cooperatives de treball associat, serà
la cooperativa la que hagi d'estar d'alta en algun dels següents epígrafs en el moment en què s'adopta l'Acord esmentat):
* Firaires
- 663.1 Comerç a la menuda fora d'un establiment comercial permanent de productes alimentaris, fins i tot begudes i gelats.
- 965.2 Espectables a l'aire lliure (excepte espectacles taurins).
- 981 Jardins, parcs d'esbarjo o d'atraccions i aquàtics i pistes de patinatge.
- 981.1 Curiositats, béns naturals o artificials, en parcs, castells, grutes, coves ...
- 981.2 Jardins d'esbarjo en els quals l'entrada és per preu.
- 981.3 Parcs d'atraccions, inclosos els aquàtics i anàlegs, de caràcter estable.
- 982.4 Altres atraccions, comerç al detall i serveis de restauració propis de fires i berbenes fora de l'establiment permanent.
* Organitzadors d'esdeveniments (noces, MICE, esports)
- 989.2 Serveis d'organització de congressos, assemblees i similars.
- 968.2 Organització d'espectacles esportius en instal·lacions que no siguin de titularitat dels organitzadors.

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Núm. 35
13 de març de 2021
Fascicle 47 - Sec. III. - Pàg. 9315

* Altres
- 9422 Balnearis i Banys
Ha de dir:
...
2.4 Les persones beneficiàries han d'exercir fins al dia en què s'adopta l'Acord del Consell de Govern de 14 de desembre de 2020, pel
qual es declara el pas al nivell 4 d'alerta sanitària (BOIB núm. 209, de 15 de desembre), una activitat inclosa en els epígrafs següents
de l'impost d'activitats econòmiques (IAE) (en el cas de firaires que siguin socis treballadors de cooperatives de treball associat, serà
la cooperativa la que hagi d'estar d'alta en algun dels següents epígrafs en el moment en què s'adopta l'Acord esmentat):
* Firaires
- 663.1 Comerç a la menuda fora d'un establiment comercial permanent de productes alimentaris, fins i tot begudes i gelats.
- 965.2 Espectables a l'aire lliure (excepte espectacles taurins).
- 981 Jardins, parcs d'esbarjo o d'atraccions i aquàtics i pistes de patinatge.
- 981.1 Curiositats, béns naturals o artificials, en parcs, castells, grutes, coves ...
- 981.2 Jardins d'esbarjo en els quals l'entrada és per preu.
- 981.3 Parcs d'atraccions, inclosos els aquàtics i anàlegs, de caràcter estable.
- 982.4 Altres atraccions, comerç al detall i serveis de restauració propis de fires i berbenes fora de l'establiment permanent.
* Organitzadors d'esdeveniments (noces, MICE, esports)
- 989.2 Serveis d'organització de congressos, assemblees i similars.
- 968.2 Organització d'espectacles esportius en instal·lacions que no siguin de titularitat dels organitzadors.
* Altres
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- 9422 Balnearis i Banys
També compliran aquest requisit les persones o entitats donades d'alta en un epígraf no relacionat en aquesta llista, sempre que la
seva activitat correspongui, sense cap dubte, als sectors objecte de l'ajuda, anomenats abans. En aquest cas han de presentar en el
moment de la sol·licitud, en l'apartat “altra documentació”:
Memòria explicativa de la tasca que realitzen.
Aportar el certificat d'alta en el cens d'activitats econòmiques en el qual estaven d'alta durant l'adopció de mesures sanitàries
de contenció de la covid-19.
Aportar l'alta actual d'activitats econòmiques a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària en un dels epígrafs inclosos en
la llista anterior més semblant a la seva activitat.
Si és possible aportar documentació que acrediti el tipus d'activitat que desenvolupen com pot ser un web, un compte de
Facebook, d'Instagram, publicacions, etc.
Segon. Ampliar el termini de presentació de sol·licituds fins al dia 26 de març de 2021, inclòs.
Tercer. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí oficial de les Illes Balears.
Quart. Acordar que aquesta modificació és aplicable amb caràcter retroactiu des de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs d'alçada davant el president de la Fundació
Mallorca Turisme en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Contra la desestimació expressa d'aquest recurs d'alçada, podeu interposar el recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Palma que correspongui o la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el
termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de rebre la notificació de la desestimació del recurs d'alçada.

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Núm. 35
13 de març de 2021
Fascicle 47 - Sec. III. - Pàg. 9316

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d'alçada i no heu rebut la notificació de resolució expressa, s'entén desestimat
per silenci i podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui o la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de sis mesos, comptadors a partir de
l'endemà de la desestimació presumpta.
No obstant l'anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques.

Palma, 11 de març de 2021
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El director de la Fundació Mallorca Turisme
Miguel Pastor Jordá
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