Resolució del director de la Fundació Mallorca Turisme per la qual s’aprova la convocatòria
d’ajuts per fer costat al sector cultural de Mallorca pels perjudicis provocats pels efectes de la
pandèmia de la covid-19
L’article 44 de la Constitució estableix l’obligació dels poders públics de garantir l’accés de tots els
ciutadans a la cultura i el deure de promoure la cultura com a dret inalienable. La Constitució entén la
cultura no com un luxe, si no com un eix vertebrador de la societat democràtica.
La promoció de la cultura i l’accés dels ciutadans a la mateixa comporta el compromís dels poders
públics d’establir els instruments per a que sigui possible, mitjançant actuacions de foment i protecció
que garanteixin l’existència, desenvolupament i progrés de l’activitat cultural.
Els poders tenen la funció d’afavorir que els protagonistes, els professionals, disposin dels mitjans per
garantir el dret d’accés a la cultura dels ciutadans.
Per tot això, és necessari garantir la supervivència de les estructures culturals, i dels treballadors i
empreses que s’hi dediquen al sector; per fer efectiu el dret d’accés a la cultura.
Les mesures de contenció adoptades han tingut un impacte econòmic fulminant, ja que suposen reduir
l’activitat econòmica i social de forma temporal, restringint la mobilitat i paralitzant l’activitat en molts
àmbits; amb les consegüents pèrdues de rendes per famílies i treballadors, així com per a les diferents
empreses i sectors de l’economia.
Entre els sectors econòmics especialment afectats per la crisi i les seves conseqüències es troba el de
la cultura. El conjunt dels espais culturals i escènics s’ha vist totalment paralitzats, fet que ha abocat
als seus professionals a una dràstica pèrdua d’ingressos i a una situació crítica, atesa la seva fragilitat
estructural. Per això, el Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de
Mallorca a través de la Fundació Mallorca Turisme vol recolzar al sector cultural de Mallorca amb
unes ajudes.
L’article 32.3 de la Llei 2/2020, de 15 d’octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls
de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques
de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la covid-19, disposa que els
ajuntaments i els consells insulars, i també els ens instrumentals o que en depenen, sens perjudici de
l’exercici, en qualsevol moment, de les competències que els són pròpies d’acord amb la normativa
local, poden atorgar ajudes o subvencions a les persones o entitats afectades i, en general, acordar totes
les accions de foment que creguin pertinents amb la finalitat de coadjuvar a la recuperació econòmica
en els territoris municipals i insulars respectius.
El Patronat de la Fundació Mallorca, el 19 de gener de 2021, aprova, entre altres extrems, una
modificació de l’article 6 dels seus Estatuts per incloure-hi com a finalitat «Impulsar la reactivació de
l’economia de Mallorca mitjançant l’atorgament de les ajudes o subvencions als distints sectors per tal
d’aconseguir la recuperació econòmica de l’illa». El Ple del Consell de Mallorca, en sessió de dia 21
de gener de 2021, acorda ratificar la modificació i la nova redacció dels Estatuts de la Fundació
Mallorca Turisme (BOIB núm. 10, de 23 de gener de 2021).
La Fundació Mallorca Turisme entén que és d’interès general fomentar l’activitat econòmica de
Mallorca en aquests moments de crisi greu per a la reactivació econòmica i social de Mallorca, i que
les institucions públiques poden posar a disposició de la ciutadania els seus recursos públics per ajudar
a superar aquesta situació. D’acord amb aquest esperit, el Patronat de la Fundació, com a màxim òrgan
de govern, el 25 de febrer de 2021, aprova la modificació del Pla d’actuació i del pressupost de la
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Fundació Mallorca Turisme de 2021 per incloure la tramitació d’una convocatòria de subvencions per
ajudar al sector cultural de Mallorca i el dia 12 de març de 2021 aprova la convocatòria d’ajuts per fer
costat al sector cultural de Mallorca pels perjudicis provocats pels efectes de la pandèmia de la covid19.
La participació en aquesta convocatòria està subjecta als principis de publicitat, transparència,
cooperació i eficiència de la utilització dels recursos públics, i suposa acceptar els termes i condicions
que s’hi estableixen.
L’article 1 de l’Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca estableix que té per
objecte regular el règim jurídic general de les subvencions que atorga el Consell Insular de Mallorca,
els organismes autònoms que en depenen i les entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia
vinculades o dependents. De conformitat amb la Disposició addicional quarta, punt dos, de
l’Ordenança, el conseller executiu de Turisme i Esports ha autoritzat, amb caràcter previ, la Fundació
Mallorca Turisme perquè pugui concedir les subvencions previstes en el Pla d’Actuació de la Fundació
Mallorca Turisme i posteriors modificacions del 2021, sempre que les bases que regulen la
convocatòria siguin les que estableix l’Ordenança general de subvencions del Consell Insular de
Mallorca.
Fonaments de dret
1. Estatuts de la Fundació Mallorca Turisme (BOIB núm. 24, de 23 de febrer de 2019 amb
modificació BOIB núm. 10, de 23 de gener de 2021).
2. L’Ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de
2017), modificada pel Ple del Consell de Mallorca en sessió de dia 14 de juny de 2018 (BOIB núm.
96, de 4 d’agost).
3. Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular de Mallorca, aprovat per Acord del Consell
Executiu de dia 30 de desembre de 2020, modificat, entre altres, per Acord del Consell Executiu
de 3 de febrer de 2021 per incloure la previsió de la tramitació de la convocatòria d’ajuts per
recolzar el sector cultural de Mallorca.
4. Article 10 del Decret d’organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 167, de 12 de setembre,
que estableix que la Fundació Mallorca Turisme queda adscrita al Departament de Turisme i
Esports.
5. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions
6. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions
públiques i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre del règim jurídic del sector públic.
7. Llei 2/2020, d’11 d’octubre, de mesures urgents i extraordinàries per impulsar l’activitat
econòmica i per a la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de
les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la covid-19.

Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Aprovar la convocatòria d’ajuts per fer costat al sector cultural de Mallorca pels perjudicis
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provocats pels efectes de la pandèmica de la covid-19.
2. Publicar l’extracte d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que no esgota la via administrativa, es pot interposar un recurs d’alçada
davant del president del Patronat de la Fundació Mallorca Turisme en el termini d’un mes, a partir de
l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears,
d’acord amb el que estableix l’article 121 de la Llei 39/2015, d‘1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques i de l’article 12 dels Estatuts de la Fundació.
Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada es pot interposar un recurs contenciós
administratiu davant del jutjat contenciós administratiu de Palma que correspongui, en el termini de
dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació de la desestimació del recurs.
Contra la desestimació per silenci del recurs d’alçada, es pot interposar un recurs contenciós
administratiu davant del jutjat contenciós administratiu de Palma que correspongui, en el termini de
sis mesos, comptadors a partir de l’endemà de la desestimació presumpta, que es produeix tres mesos
després d’interposar el recurs d’alçada sense que se n’hagi notificat la resolució.
Malgrat l’anterior, es pot interposar, si escau, qualsevol altre recurs que es consideri oportú. Tot això
de conformitat amb el que estableix la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, i amb el que estableix la Llei 39/2015, d‘1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
Palma, 12 de març de 2021
El director de la Fundació Mallorca Turisme
Miguel Pastor Jordà

CONVOCATÒRIA

1. Objecte de la convocatòria
Les ajudes econòmiques d’aquesta convocatòria són per fer costat a les empreses, autònoms i
associacions de l’àmbit cultural de Mallorca en el seu manteniment pels greus efectes econòmics
derivats de la pandèmia de la covid-19.
Les bases reguladores d’aquesta convocatòria es troben recollides en l’Ordenança general de
subvencions del Consell de Mallorca, aprovada per Acord del Ple de 23 de desembre de 2016 (BOIB
núm. 21, de 18.02.2017) i modificada per Acord del Ple de 14 de juny de 2018 (BOIB núm. 96, de
04.08.2018).
La finalitat de la convocatòria és pal·liar el greuge que ha sofert aquestes entitats per les mesures
sanitàries de contenció de la covid-19.
2. Beneficiaris
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1. Poden ser beneficiaris d’aquesta convocatòria empreses, autònoms i associacions del sector cultural
de Mallorca, que compleixin tots els requisits següents:
a. Que tenguin per objecte el desenvolupament d’activitats culturals
b. Que tenguin el seu domicili social a Mallorca
c. Que en el cas d’empreses i associacions com a mínim tinguin un treballador en plantilla.
S’exigeix no haver acomiadat a treballadors o treballadores afectats pels expedients de
regulació temporal de l’ocupació (ERTO).
d. Que durant el 2019 o 2020 estigués donada d’alta al cens d’activitats econòmiques en un dels
epígrafs relacionats a la taula següent (s’ha d’acreditar mitjançant certificat actual o
mitjançant certificat expedit durant els primers dos mesos de 2020).

SECCIÓ DIVISIÓ AGRUPACIÓ

GRUP

EPÍGRAF

DENOMINACIÓ

1

3

35

355 355.2

EDICIÓ DE FONOGRAMES

1

4

47

476 476.1

EDICIÓ DE LLIBRES

1

6

61

615 615.5

COMERÇ A L’ENGRÒS
D’OBRES D’ART

1

6

61

615 615.6

GALERIES D’ART

1

6

61

619 619.6

COMERÇ A L'ENGRÒS DE
LLIBRES, DIARIS I REVISTES

1

6

65

659 659.4

COMERÇ AL DETALL DE
LLIBRES, DIARIS I REVISTES

1

9

96

961 961.1

PRODUCCIÓ DE PEL·LÍCULES

1

9

96

961 961.2

DOBLATGE, MUNTATGE DE
PEL·LÍCULES

1

9

96

961 961.3

DECORACIONS ESCÈNIQUES
DE PEL·LÍCULES

1

9

96

965 965.1

ESPECTACLES A SALES I
LOCALS

1

9

96

965 965.2

ESPECTACLES A L’AIRE
LLIURE

1

9

96

965 965.3

ESPECTACLES FORA
ESTABLIMENT

1

9

96

965 965.4

EMPRESES D’ESPECTACLES

1

9

96

966 966.1

BIBLIOTEQUES I MUSEUS
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SECCIÓ DIVISIÓ AGRUPACIÓ

GRUP

EPÍGRAF

DENOMINACIÓ

1

9

96

966 966.9

ALTRES SERVEIS
CULTURALS NCOP

2

7

77

776

DOCTORS I LLICENCIATS EN
POLÍTICA, SOCIALS I
LLETRES (ARQUEÒLEGS)

2

8

86

861

PINTORS, ESCULTORS,
CERAMISTES, ARTESANS

2

8

86

862

RESTAURADORS D’OBRES
D’ART

3

01

011

DIRECTORS DE CINE I
TEATRE

3

01

012

AJUDANTS DE DIRECCIÓ

3

01

013

ACTORS CINE I TEATRE

3

01

014

EXTRES ESPECIALISTES,
DOBLES, COMPARSES

3

01

015

OPERADORS CÀMERA (CINE,
TV, VÍDEO)

3

01

016

HUMORISTES

3

01

017

APUNTADORS I REGIDORS

3

01

018

ARTISTES DE CIRC

3

01

019

ACTIVITATS CINE, TEATRE I
CIRC NCOP

3

02

021

DIRECTORS COREOGRÀFICS

3

02

022

BALLARINS

3

02

029

ALTRES ACTIVITATS DE
BALL NCOP

3

03

031

MESTRES I DIRECTORS DE
MÚSICA

3

03

032

INTÈRPRETS
D’INSTRUMENTS MUSICALS

3

03

033

CANTANTS

3

03

039

ALTRES ACTIVITATS
RELACIONADES AMB LA
MÚSICA
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També compliran aquest requisit les entitats donades d’alta en un epígraf no relacionat a 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 :
-

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 d’activitats econòmiques d’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, de Instagram, publicacions, etc.

2. En el cas d’autònoms les activitats assenyalades als apartats anteriors han de ser la seva activitat
principal.
3. Només es pot presentar una sol·licitud per empresa i/o associació.
4. No poden tenir la condició de beneficiàries les persones o entitats en les quals s’esdevingui alguna
de les circumstàncies que preveu a l’article 8.2. 8.3 o 8.4 de l’Ordenança general de subvencions del
Consell Insular de Mallorca, i l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
5. D’acord amb l’article 11.3 de la Llei 38/2003, esmentada, si són comunitats de béns, s’ha de fer
constar de manera explícita en la sol·licitud els compromisos d’execució assumits per cada membre
de l’agrupació que també tenen la consideració de beneficiaris. En qualsevol cas, s’ha de nomenar una
persona representant o apoderada única de l’agrupació, amb poders suficients per complir les
obligacions que, com a beneficiària, corresponen a l’agrupació. Si no s’indica, s’entén que és la
primera persona anomenada en la sol·licitud. A les comunitats de béns, els és d’aplicació l’article 7.4
i 7.5 de l’Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca (S’ha d’afegir a la
sol·licitud el contracte signat entre els comuners i el certificat bancari de titularitat bancària de la
comunitat de béns).
L’agrupació no es pot dissoldre fins que hagi transcorregut el termini de prescripció que preveuen els
articles 39 i 65 de la Llei general de subvencions.
3. Documentació per sol·licitar l’ajuda
Les sol·licituds s’han de presentar d’acord amb la sol·licitud i annexes prevists en aquesta convocatòria
(en línia quan s’entra en el tràmit de la convocatòria. Tots els documents han d’anar datats i signats
per la persona sol·licitant o representant. Integra la documentació que s’ha de presentar per sol·licitar
aquesta subvenció:
1. Sol·licitud de l’ajuda i declaració responsable sobre el compliment dels requisits prevists per
accedir a l’ajuda (declaració Jurada). En qualsevol moment l’Administració pot sol·licitar a la
persona sol·licitant o entitat que presenti la documentació que acrediti el compliment del que
ha declarat responsablement amb la sol·licitud.
2. Certificat de titularitat bancària.
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3. Fotocòpia del NIF de l'entitat sol·licitant, del NIE o NIF del representant legal i
documentació acreditativa de la representació.
4. Certificat d’alta en el cens d’activitats econòmiques, on es pugui comprovar que es
compleix el requisit previst al punt 2.1.d.
5. Per tal d’al·legar el nombre de treballadors, s’ha d’aportar la relació nominal de
treballadors (antic TC2) relatiu al mes al·legat, per tal d’acreditar el nombre de treballadors.
En el cas d’autònoms, s’haurà d’aportar l’alta d’autònom d’aquesta persona i, si n’és el cas, la
documentació acreditativa que la persona és associada de l’empresa o que es tracta d’un
familiar, en funció del supòsit.
6. Si l’interessat no autoritza l’obtenció dels certificats a la Fundació Mallorca Turisme ha
d’aportar els certificats d’estar al corrent d’obligacions amb l’Agència Estatal de
l’Administració Tributària i amb la Seguretat Social. El certificat d’estar al corrent
d’obligacions amb el Consell Insular de Mallorca i ens dependents s’expedeix d’ofici pel
personal del Consell.
7. Si l’interessat està d’alta d’IAE en un epígraf que no coincideix amb un dels assenyalats en
el punt 2.1 d, però la seva activitat professional hi coincideix ha d’aportar:
- Memòria explicativa de la tasca que realitza.
- Aportar el certificat d’alta en el cens d’activitats econòmiques en el qual estava d’alta
durant l’adopció de les mesures sanitàries de contenció de la covid-19.
- Aportar l’alta en el cens d’activitats econòmiques en un dels epígrafs indicats en el
punt 2.1 f, més semblant a la seva activitat.
- Si és possible, aportar documentació que acrediti el tipus d’activitat que desenvolupa
l’interessat per valorar el dret a l’obtenció de l’ajut (un web, un compte de Facebook,
Instagram, publicacions, etc.)
4. Import de les ajudes
1. La quantia global màxima prevista per aquesta convocatòria és de quatre-cents mil euros
(400.000,00 €), amb càrrec al pressupost de la Fundació Mallorca Turisme de 2021. El crèdit es pot
incrementar fins a cent mil euros (100.000,00 €), sempre que la disponibilitat pressupostària de la
Fundació permeti afegir aquesta quantia addicional i es doni qualcun dels supòsits prevists a l’article
23.a de l’Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca
2. L’import de cada ajuda serà:
• En el cas d’empreses/autònoms/associacions amb 1 treballador serà de 1.000,00 € per
beneficiari. S’entén que compleix aquest requisit un autònom sense cap treballador.
• En el cas d’empreses/autònoms/associacions que tinguin fins a 4 treballadors/es serà de
2.000,00 € per beneficiari.
• En el cas d d’empreses/autònoms/associacions que tenguin entre 5 i 10 treballadors/es serà de
4.000,00 € per beneficiari.
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• En el cas d’empreses/autònoms/associacions amb més de 10 treballadors/es serà de 6.000,00 €
per beneficiari.
3. Únicament a l’efecte de determinar l’import màxim de l’ajuda en funció dels nombres establerts a
l’apartat 2, d’aquest punt, s’entén per treballador a efectes d’aquesta convocatòria:
a) Els treballadors/es lligats amb l’empresa/associació beneficiària mitjançant contracte de
treball.
b) Els autònoms que prestin serveis a l’empresa beneficiària i que a la vegada en siguin
membres associats. O bé que es tracti d’un familiar autònom col·laborador.
4. Als efectes de compliment del nombre de treballadors, es podrà al·legar la xifra més alta de
treballadors que hagi tengut donats d’alta simultàniament el beneficiari en el període d’1 de setembre
de 2019 a 31 de desembre de 2020. Aquest aspecte es manifestarà a la declaració jurada (annex 1) i
s’acreditarà amb la documentació que s’ajunta a la sol·licitud (relació nominal de treballadors).
5. Termini i lloc per presentar les sol·licituds
El termini per presentar la sol·licitud i tota la documentació comença a les 9.00 h de l’endemà d’haverse publicat l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i finalitza el dia 15
d’abril de 2021, a les 23.59 h, o en exhaurir-se el crèdit.
El lloc per presentar la sol·licitud és la seu electrònica de la Fundació Mallorca Turisme
(https://fundaciomallorcaturisme.sedelectronica.es/info.0).
Tota la informació la podeu trobar a l’enllaç web www.ajutsmallorca.com i també s’hi pot
complimentar i presentar la sol·licitud.
S’ha de presentar per mitjà de la sol·licitud i annexes que hi ha en l’enllaç web
www.ajutsmallorca.com. El model de sol·licitud és obligatori i no se n’admet cap altre. Presentar la
sol·licitud de subvenció fora del termini establert i no utilitzar els formularis normalitzats d’ús
obligatori, són causes per no admetre-la.
S’ha de presentar en el tràmit creat específicament per això a «Convocatòria d’ajuts per pal·liar els
efectes de la covid-19 al sector de la cultura de Mallorca».
La sol·licitud, així com els requeriments i l’aportació de documentació, s’ha de fer per mitjans
electrònics i, per tant, cal el certificat digital de la persona interessada o del representant legal de
l’empresa per fer els tràmits.
La sol·licitud inclou:
Una declaració responsable amb els termes següents:
- Que compleix els requisits per accedir a l’ajuda i que el nombre màxim de treballadors és el que
indica en la sol·licitud.
- Que la seva activitat s’ha vist afectada per les mesures de contenció de la covid-19.
- Que no s’han acomiadat treballadors ni treballadores afectats pels expedients de regulació temporal
de l’ocupació (ERTO).
Si ho considera oportú, la persona interessada ha de presentar una declaració per denegar expressament
el consentiment perquè l’òrgan instructor obtingui de manera directa l’acreditació de les
circumstàncies d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social mitjançant
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certificats telemàtics. Si ha denegat el permís, ha d’aportar l’acreditació esmentada si la Fundació
Mallorca Turisme o altres organismes de control li ho requereixen.
Si es fa un requeriment a la persona interessada, la nova documentació aportada s’ha de presentar a
«Esmena documentació Convocatòria d’ajuts per pal·liar els efectes de la covid-19 al sector de la
cultura de Mallorca». No s’admet cap altra via per presentar la documentació requerida.
La concessió d’ajuts es farà fins a esgotar el crèdit disponible. Si quan es presenta la documentació
requerida per completar la documentació, manca crèdit a la convocatòria, aquesta sol·licitud quedarà
fora i no obtindrà subvenció per la manca de crèdit i li passaran davant les altres sol·licituds que s’hagin
presentat amb la documentació completa.
6. Règim de concurrència
El procediment de concessió és de concurrència no competitiva, per ordre d’entrada en el registre
electrònic de la Fundació Mallorca Turisme, sempre que l’expedient sigui correnta i s’aportin els
documents preceptius, fins a exhaurir el total del crèdit assignat per a la convocatòria.
En cas que es faci un requeriment a la persona interessada, l’ordre d’entrada que figurarà en el registre
serà el del moment en què es presenta la documentació correcta i completa.
7. Procediment, òrgan d’instrucció, resolució
La instrucció de l’expedient administratiu correspon al Servei Jurídic de la Fundació Mallorca
Turisme, que farà d’ofici totes les actuacions necessàries per determinar, saber i comprovar les dades
en virtut de les quals s’ha de resoldre la concessió dels ajuts.
Si la sol·licitud o documentació que es presenta no reuneix els requisits establerts en la convocatòria
es requerirà la persona interessada perquè la complementi, en el termini màxim i improrrogable dels
deu dies hàbils següents, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seva
petició, amb la resolució prèvia dictada en els termes que preveu l’art. 21 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Si es comprova amb la sol·licitud presentada que la persona interessada no compleix els requisits per
ser beneficiari de l’ajut serà exclosa directament, sense necessitat de requeriment. L’exclusió es
notificarà mitjançant la publicació de la resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
El requeriment per millorar la sol·licitud es notificarà electrònicament a l’adreça que hi ha indicat la
persona interessada. Aquesta notificació per mitjans electrònics s’entén rebutjada quan hagin
transcorregut deu dies naturals des que s’ha enviat la notificació sense que s’hi hagi accedit.
Correspon a la direcció de la Fundació Mallorca Turisme dictar la resolució de concessió de les
subvencions i reconèixer les obligacions econòmiques en concepte de subvenció.
La concessió de les ajudes es farà de forma directa entre les persones sol·licitants que reuneixen la
totalitat de requisits i la documentació exigida en aquesta convocatòria, fins a esgotar el crèdit
disponible. La resolució de concessió ha d’incloure, com a mínim, la identificació de la persona o
entitat sol·licitant a la qual es concedeix la subvenció i l’import.
El termini màxim per resoldre el procediment i notificar-ho és de sis mesos des de la data de publicació
de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Una vegada acabat el termini
sense que s’hagi dictat la resolució, s’han d’entendre desestimades totes les sol·licituds.
8. Pagament de l’ajuda
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La liquidació i el pagament de les ajudes es farà quan s’hagi comprovat que es compleixen els requisits
amb la documentació que s’ha presentat amb la sol·licitud.
Les sol·licituds de subvenció es poden resoldre individualment mitjançant resolucions de concessió
simultànies, encara que no hagi acabat el termini per presentar-les, a mesura que entrin en el registre
de l’òrgan competent. Si s’exhaureix el crèdit destinat a la convocatòria abans d’acabar el termini de
presentació, s’ha de suspendre la concessió de noves ajudes mitjançant resolució que s’ha de publicar
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Aquesta ajuda es concedeix en atenció a la concurrència dels requisits establerts en aquesta
convocatòria sense perjudici dels controls que es poden fixar per verificar la certesa de la documentació
que s’ha presentat.
9. Obligacions dels beneficiaris
Sense perjudici del previst a l’article 9 de l’Ordenança de subvencions del Consell de Mallorca, són
obligacions de les persones beneficiàries:
a. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, que ha d’efectuar l’òrgan que concedeix la
subvenció o l’entitat col·laboradora, si escau, i qualsevol altra de comprovació i control financer
que poden dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar
tota la informació que li requereixin en l’exercici de les actuacions anteriors.
b. Conservar els documents que demostren que compleix els requisits per ser beneficiària de
l’ajuda durant un període de quatre anys des que s’ha concedit la subvenció.
c. Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Agència Estatal de l’Administració
Tributària (AEAT), amb la Seguretat Social, amb el Consell Insular de Mallorca, les entitats que
en depenen i la Fundació Mallorca Turisme.
d. Reintegrar els fons percebuts en els casos que es preveuen en l’art. 56 de l’Ordenança de
subvencions del Consell de Mallorca.
10. Comprovació de la veracitat de les dades
Per comprovar la veracitat de les dades que han aportat les persones sol·licitants de les ajudes es farà
una auditoria externa que servirà per examinar els expedients i podrà donar lloc, en cas
d’incompliment, a iniciar un expedient de reintegrament més les possibles accions administratives o
penals que poden incloure.
11. Infraccions i sancions
El règim d’infraccions i sancions administratives aplicables és el que estableixen els articles 63 i 64
de l’Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca.
12. Publicació de la convocatòria i de la concessió
En compliment del que preveuen els articles 19.2 i 14 de l’Ordenança general de subvencions del
Consell Insular de Mallorca, la Fundació Mallorca Turisme ha d’enviar informació sobre aquesta
convocatòria i sobre les resolucions de concessió que en derivin a la Base de Dades Nacional de
Subvencions.
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L’extracte de la convocatòria s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per conducte
de la Base de Dades Nacional de Subvencions, s’ha de penjar en el web de la Fundació Mallorca
Turisme www.fundaciomallorcaturisme.net i en el web www.ajutsmallorca.com i se li donarà la
màxima difusió possible entre les persones que hi poden estar interessades.
Les resolucions de concessió de les ajudes es publicaran en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i en
el web de la Fundació Mallorca Turisme www.fundaciomallorcaturisme.net, i en el web
www.ajutsmallorca.com
13. Compatibilitat amb altres ajudes o subvencions
Aquests ajuts són compatibles amb la percepció
procedent de qualsevol entitat del sector públic o privat.

de

qualsevol

altra

subvenció

Aquest ajut és incompatible amb la percepció de subvenció concedida per la Fundació Mallorca
Turisme per pal·liar els efectes de la covid-19 a altres sectors econòmics.
L’incompliment d’aquest requisit suposa iniciar el procediment de reintegrament corresponent o
perdre el dret a cobrar l’ajut, sense perjudici de les possibles infraccions o sancions administratives o
penals que hi poden correspondre.
14. Recursos
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d’alçada
davant el president del Patronat de la Fundació Mallorca Turisme en el termini d’un mes, comptador
a partir de l’endemà d’haver publicat l’extracte d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears, d’acord amb el que estableix l’article 121 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques i de l’article 9 dels estatuts de la Fundació.
Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada es pot interposar un recurs contenciós
administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Palma que correspongui, en el termini de dos
mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació de la desestimació del recurs.
Contra la desestimació per silenci del recurs d’alçada, es pot interposar un recurs contenciós
administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Palma que correspongui, en el termini de sis
mesos, comptadors a partir de l’endemà de la desestimació presumpta, que es produeix tres mesos
després d’interposar el recurs d’alçada sense que se n’hagi notificat la resolució.
No obstant l’anterior, es pot interposar, si escau, qualsevol altre recurs que es consideri oportú. Tot
això de conformitat amb el que s’estableix en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, i amb el que s’estableix en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Annex I sol·licitud (tràmit en línia)
Convocatòria d’ajuts per recolzar el sector cultural de Mallorca pels perjudicis provocats pels
efectes de la pandèmia de la covid-19
Dades sol·licitant
Nom i llinatges / Nom o raó social:.....................................................................................
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DNI/CIF: ..................................
Domicili:..............................................................................................................................
Núm.: .......... Pis: ............... Localitat: ................................. CP: .....................................
Telèfon de contacte: ............................................. Fax: .....................................................
Correu electrònic: ...............................................................................................................
Web de l’entitat/persona sol·licitant: ..................................................................................
Dades representant legal / persona autoritzada
Nom i llinatges: ..................................................................................................................
DNI/NIE: .............................................. Telèfon: ..............................................................
Represent l’entitat sol·licitant en qualitat de: ....................................................................
AUTORITZACIÓ per acreditar d’ofici que està al corrent de les obligacions tributàries i amb
la Seguretat Social
Presentar aquesta sol·licitud de subvenció suposa autoritzar el personal de la Fundació Mallorca
Turisme i del Consell Insular de Mallorca perquè obtingui de manera directa l’acreditació d’estar al
corrent de les obligacions amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària de l’Estat i amb la
Seguretat Social a través de certificats telemàtics.
No ho AUTORITZ
DECLARACIÓ
Declar sota la meva responsabilitat:
Que compleixo els requisits per accedir a l’ajuda.
Que l’activitat s’ha vist afectada per les mesures sanitàries de contenció de la covid-19.
Que no s’ha acomiadat cap treballador ni treballadora afectats pels expedients de regulació
temporal de l’ocupació (ERTO).
Que estic/l’empresa que represento està donada d’alta a l
Comunitats de béns o altres entitats sense personalitat jurídica:
Que no es dissoldrà fins que hagi transcorregut el termini de prescripció que preveuen els articles 39 i
65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, d’acord amb el que estableix
l’article 11 de la Llei esmentada.
Declar que els membres de la comunitat o altre ESPJ són:
Raó social ...........................................................................................................................
Nom i llinatges ....................................................................................................................
Nom i llinatges ....................................................................................................................
Nom i llinatges ....................................................................................................................
Nom i llinatges ....................................................................................................................
Nom i llinatges ....................................................................................................................
Nom i llinatges ....................................................................................................................
El/la representant és ............................................................................................................
Si no es designa cap persona representant, s’entén que és la primera de la llista.
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S’ha adjuntar el contracte de constitució de l’entitat i el registre, si cal, en l’apartat: «Altra
documentació».
QUANTIA DE L’AJUT QUE SE SOL·LICITA (en funció del nombre màxim de treballadors/es)
1.000,00 € En el cas d’empreses/autònoms/associacions amb 1 treballador (S’entén que compleix
aquest requisit un autònom sense cap treballador).
2.000,00 € En el cas d’empreses/autònoms/associacions que tenguin fins a 4 treballadors/es.
4.000,00 € En el cas d d’empreses/autònoms/associacions que tenguin entre 5 i 10 treballadors/es.
6.000,00 € En el cas d’empreses/autònoms/associacions amb més de 10 treballadors/es.

Recordeu que per tal d’acreditar el nombre de treballadors s’ha d’adjuntar a la sol·licitud la relació
nominal de treballadors (antic TC2) relatiu al mes al·legat

........................................................., .............. d ................................. de 20...
[Signatura]
FUNDACIÓ MALLORCA TURISME
Annex II
Declaració responsable de no incórrer en cap de les prohibicions establertes legalment per tenir
la condició de persona beneficiària de les subvencions
Dades sol·licitant
Nom i llinatges / nom o raó social: ....................................................................................
En representació de: ............................................................................................................
Sota la meva responsabilitat i perquè en tingueu coneixement,
DECLAR:
Que, en els tres darrers anys, ni jo ni l’entitat que represent hem estat sancionats per resolució
administrativa ferma ni condemnats per sentència judicial ferma per haver exercit o tolerat pràctiques
laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.
Que no som deutor/a per resolució de procedència de reintegrament d’una subvenció (article 48.5
de l’Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca).
Que no incorr en cap de les prohibicions de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i de l’article 8 de l’Ordenança general de subvencions del Consell Insular de
Mallorca, en concret:
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a) Haver estat condemnat/ada, mitjançant una sentència ferma, a la pena de pèrdua de la possibilitat
d’obtenir subvencions o ajuts públics.
b) Haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, haver estat declarat/ada insolvent en qualsevol
procediment, estar declarats/ades en concurs (llevat que, en aquest, un conveni hagi adquirit l’eficàcia),
estar subjectes a la intervenció judicial o haver estat inhabilitats/ades d’acord amb la Llei 22/2003, de
9 de juliol, concursal, sense que hagi acabat el període d’inhabilitació fixat en la sentència de
qualificació del concurs.
c) Haver donat lloc, per una causa de la qual hem estat declarats/ades culpables, a la resolució ferma
de qualsevol contracte subscrit amb l’Administració.
d) Que la persona física, els administradors de les societats mercantils o els que tinguin la representació
legal d’altres persones jurídiques, estiguin sotmesos a algun dels supòsits de la Llei 3/2015, de 30 de
març, que regula l’exercici d’alt càrrec de l’Administració General de l’Estat; de la Llei 2/1996, de 19
de novembre, d’incompatibilitats dels membres del Govern de les Illes Balears i dels alts càrrecs; de
la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions
públiques, o que es tracti de qualsevol dels càrrecs electius que regula la Llei orgànica 5/1985, de 19
de juny, del règim electoral general, en els termes que estableix aquesta normativa o la normativa
autonòmica que regula aquestes matèries.
e) No estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o de la Seguretat Social davant
l’Administració de l’Estat, així com de les obligacions tributàries davant el Consell Insular de Mallorca
i els organismes autònoms que en depenen imposades per les disposicions vigents, en la forma que
determina el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant, RLGS).
f) Tenir la residència fiscal en un país o un territori qualificat de paradís fiscal per la normativa vigent.
g) No estar al corrent del pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions en els termes que
determina el RLGS.
h) Haver estat sancionats/ades, per resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir
subvencions, segons la legislació de subvencions vigent o la Llei general tributària.
i) Que es pugui preveure, per les persones que les regeixen o per altres circumstàncies, que són
continuació o que deriven, per transformació, fusió o successió, d’altres empreses en les quals concorre
la prohibició d’obtenir subvencions.
j) Ser agrupacions previstes en l’apartat 2 de l’art. 7 de l’Ordenança general de subvencions, quan es
doni alguna de les prohibicions anteriors en qualsevol dels seus membres.
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k) Ser associació sotmesa a les causes de prohibició que preveuen els apartats 5 i 6 de l’art. 4 de la Llei
orgànica 1/2002, de 22 de març, que regula el dret d’associació.
l) Ser associació respecte de la qual s’ha suspès el procediment administratiu d’inscripció perquè s’hi
han trobat indicis racionals d’il·licitud penal, en aplicació del que disposa l’art. 30.4 de la Llei orgànica
1/2002, esmentada, mentre no hi recaigui resolució judicial ferma en virtut de la qual es pugui inscriure
en el registre corresponent.
m) Incórrer en algun dels supòsits que preveu l’article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat
de dones i homes.
Ajuts de minimis. Quantia màxima segons la Unió Europea
Declar que la totalitat dels ajuts públics o privats, finançats amb fons públics, rebuts en concepte
de minimis compleixen els requisits del Reglament núm. 1407/2013 de la Unió Europea sobre
l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis,
la qual cosa implica, entre d’altres, que la persona beneficiària no pot haver rebut, en els tres darrers
exercicis fiscals comptats a partir de la concessió de l’ajut, altres ajuts públics o d’ens privats,
finançats a càrrec de pressupost públics, per un import superior als 200.000 €.

……………………, ........... d ..................................... de 20...

[Signatura]
FUNDACIÓ MALLORCA TURISME
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