La crisi sanitària provocada per la covid-19 ha suposat una gran aturada en l’activitat
econòmica de Mallorca i ha afectat a tots els sectors de la nostra economia. El 15 de
gener de 2021, en el marc del Pacte de Reactivació Econòmica i Social, signat el mes de
juliol de 2020, s’acordaren tot un seguit de mesures econòmiques per ajudar a pal·liar
els efectes econòmics derivats de les restriccions adoptades per aturar l’expansió
d’aquesta crisi sanitària. Dins aquestes mesures es troba la creació d’un fons obert a tots
els sectors productius afectats per les restriccions, finançat a parts iguals entre el Govern
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i els ajuntaments.
Per dur a terme aquestes ajudes s’han signat convenis de col·laboració entre
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Consell Insular de
Mallorca i diversos ajuntaments de Mallorca per col·laborar en la tramitació dels ajuts
als sectors econòmics afectats de cada municipi. Els convenis signats diuen que el seu
objecte és establir un mecanisme de col·laboració econòmica entre les parts signants a
l’efecte que el Consell Insular de Mallorca, directament o mitjançant la Fundació
Mallorca Turisme, pugui dur a terme les actuacions adients per ajudar a pal·liar les
pèrdues produïdes en els sectors econòmics de l’àmbit territorial del municipi signant.
El Departament de promoció econòmica i desenvolupament local del Consell Insular de
Mallorca és qui ha dut a terme les negociacions de les condicions, requisits i tipus de
beneficiaris de les subvencions amb els municipis i és la Fundació Mallorca Turisme
qui tramita l’execució dels ajuts.
En relació amb la competència material de la Fundació Mallorca Turisme per concedir
subvencions destinades a la reactivació econòmica local, 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 a 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 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
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II Convocatòria d’ajuts extraordinaris, i a fons perdut, per a les empreses que
desenvolupen activitat econòmica en el municipi de MURO, per pal·liar els efectes
de la covid-19

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, aprova la
tramitació de convocatòries d’ajuts extraordinaris, i a fons perdut, per a les empreses
que desenvolupen l’activitat econòmica en els municipis de Mallorca, per pal·liar els
efectes de la covid-19.
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 de l’any 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).

3. Ordenança general de subvencions del Consell Insular 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).
4. 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 17 de març de 2021, que inclou el Pla estratègic de subvencions de
la Fundació Mallorca Turisme.
5. Llei 2/2020, d’11 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 covid19.
6. Reglament Europeu 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a
l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les
ajudes de mínimis (Diari Oficial de la Unió Europea núm. L352 de 24 de setembre de
2013).
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2. Article 10 del Decret pel qual es determina l'organització del Consell Insular de
Mallorca (BOIB núm. 167, de 12 de setembre de 2019), que estableix que la Fundació
Mallorca Turisme queda adscrita al Departament de Turisme i Esports.

7. Marc Temporal d’ajudes estatals dictades per la Comissió de la Unió Europea de 19
de març de 2020, amb pròrrogues posteriors, quant a ajudes dels estats membres per
garantir que les empreses disposin de suficient liquiditat i puguin continuar amb la seva
activitat durant i després de la crisi sanitària originada pel coronavirus.
8. L’article 32.2 d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local diu que són competències pròpies de la Diputació o entitat equivalent, entre altres
funcions, la cooperació en el desenvolupament econòmic i social.
Per tot això, dict la següent,
Resolució
1. Aprovar la II convocatòria d’ajuts extraordinaris, i a fons perdut, per a les empreses
que desenvolupen l’activitat econòmica en el municipi de MURO, per pal·liar els
efectes de la covid-19.
2. Publicar l'extracte d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos

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 s'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 què s'estableix en la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Palma, 26 d’octubre de 2021
El director de la Fundació Mallorca Turisme
Miguel Pastor Jordá
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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.

CONVOCATÒRIA
1. Objecte de la convocatòria
L’objecte d’aquesta II convocatòria és concedir ajudes directes a persones físiques i
jurídiques que desenvolupen la seva activitat econòmica al municipi de Muro de menys
de 20 treballadors de mitja anual computant els diferents centres de treball i amb una
facturació a 2019 inferior a un milió d'euros, sempre que aquesta facturació hagi minvat
durant el 2020 en una quantitat superior a un 20 %.
La finalitat de la convocatòria és pal·liar el greuge que han sofert aquestes entitats per
les conseqüències de la pandèmia.
Les bases reguladores de la convocatòria són les que estableix l’Ordenança general de
subvencions del Consell Insular de Mallorca (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017),
modificada pel Ple del Consell de Mallorca en sessió del 14 de juny de 2018 (BOIB
núm. 96, de 4 d’agost).
2. Beneficiaris
Poden ser beneficiaris de les ajudes, les persones físiques o jurídiques, agrupacions de
persones físiques i jurídiques privades i comunitats de béns o qualsevol altre tipus
d'unitat econòmica o patrimoni separat, titulars d'una empresa que desenvolupa la seva
activitat econòmica al municipi de Muro de menys de 20 treballadors de mitja anual
computant els diferents centres de treball i amb una facturació a 2019 inferior a un milió
d'euros, sempre que aquesta facturació hagi minvat durant el 2020 en una quantitat
superior a un 20 %.

3.1 Per poder ser beneficiaris d'aquestes ajudes s'han de reunir els següents requisits:
- Tenir el domicili social o fiscal en el municipi de Muro.
- Estar al corrent d'obligacions tributàries amb l'Agència Estatal de l'Administració
Tributària, amb la Seguretat Social, amb l’Ajuntament de Muro, amb el Consell
Insular de Mallorca i amb la Fundació Turisme Mallorca.
- Constar d'alta en el cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal
de l'Administració Tributària.
- Si és un professional lliberal amb col·legiació obligatòria: estar d’alta en el Col·legi
professional corresponent com exercent.
- Si és un professional artístic, artesà: si no està d’alta en el cens d’activitats
econòmiques pot estar afiliat a una cooperativa. S’acceptarà l’afiliació a una
cooperativa de venedors ambulants, la qual s’acreditarà amb el certificat expedit per la
cooperativa a la qual està afiliat l’interessat, on ha de constar d’alta des del mes de
març de 2020, moment en el que es dicta el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel
qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària
ocasionada per la covid-19 (BOE núm. 67, de 14 de març).
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3. Condicions que han de reunir els beneficiaris

- No haver estat sancionat per incomplir la normativa en matèria de contenció de la
covid19.
- No haver acomiadat cap treballador ni treballadora afectats pels expedients de
regulació temporal de l'ocupació (en ERTO).
- Comptar amb menys de 20 persones treballadores de mitja anual computant els
diferents centres de treball i amb una facturació el 2019 inferior a un milió d'euros,
sempre que aquesta facturació hagi minvat durant el 2020 en una quantitat superior a
un 20 %.
3.2 No poden tenir la condició de beneficiàries les persones o entitats en les quals
s’esdevingui alguna de les circumstàncies que preveu 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.
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. 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’entendrà 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. (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.

Agrupació 019. Altres activitats relacionades amb el cinema, el teatre i el circ,
n.c.o.p. (Activitats artístiques).
Agrupació 032. Intèrprets d'instruments musicals. (Activitats artístiques).
Agrupació 039. Altres activitats relacionades amb la música, n.c.o.p. (Activitats
artístiques).
Agrupació 042. Jugadors, preparadors i entrenadors de tennis i de golf
(Activitats artístiques).
Agrupació 047. Jugadors i entrenadors d'handbol, voleibol, pilota i altres
esportistes de l'hípica, lluita, etc. (Activitats artístiques).
Agrupació 049. Altres activitats relacionades amb l'esport, n.c.o.p. (Activitats
artístiques).
Agrupació 06. Altres explotacions ramaderes.
Grup 069. Altres explotacions ramaderes.
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3.3 Les persones beneficiàries d’aquests ajuts han d’exercir alguna de les activitats
incloses en els epígrafs de l’impost d’activitats econòmiques (IAE) següents:

Agrupació 09. Altres professionals relacionats amb l'agricultura, ramaderia,
caça, silvicultura i pesca, n.c.o.p. (Activitats professionals)
Grup 099. Altres professionals relacionats amb l'agricultura, ramaderia,
caça, silvicultura i pesca, n.c.o.p.
Agrupació 18. Fabricació de material electrònic (excepte ordinadors).
Grup 182. Fabricació d'aparells receptors, de registre i reproducció de so
i
Epígraf 182.5. Edició de suports enregistrats de so, de vídeo i
d'informàtica.
Agrupació 22. Enginyers Tècnics i Ajudants de l'Aeronàutica i Ajudants
d'Enginyers d'Armament i Construcció i similars.
Grup 226. Tècnics en So.
Agrupació 35. Fabricació de material electrònic (excepte ordinadors).
Grup 355. Fabricació d'aparells receptors, de registre i reproducció de so
i imatge, enregistrament de discos i cintes magnètiques.
Epígraf 355.2. Edició de suports enregistrats de so, de vídeo i
d'informàtica.
Agrupació 37. Construcció naval, reparació i manteniment de vaixells.

419.1 Forns
419.2 Brioixeria
Agrupació 42. Indústries d'altres productes alimentaris, begudes i tabac.
Grup 425. Industria vinícola.
Epígraf 425.1. Elaboració i criança de vins
432 Dissenyador interiors
Agrupació 45. Indústria de el calçat i vestit i altres confeccions tèxtils.
451.2 Confecció calçat
Grup 455. Confecció d'altres articles amb matèries tèxtils.
Epígraf 455.1. Confecció d'articles tèxtils per a la llar i tapisseria.
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Grup 372. Reparació i manteniment de vaixells.

Agrupació 46. Indústries de la fusta, suro i mobles de fusta.
Grup 468. Indústria del moble de fusta.
Epígraf 468.5. Activitats annexes a la indústria del moble (acabat,
envernissament, entapissament, daurat, etc.).
Agrupació 47. Indústria de el paper i fabricació d'articles de paper; arts gràfiques
i edició
Grup 474. Arts gràfiques (impressió gràfica).
Grup 475. Activitats annexes a les arts gràfiques.
Grup 476. Edició.
Epígraf 476.1. Edició de llibres.
Agrupació 51. Agents comercials.
Grup 511. Agents comercials.
Agrupació 59. Altres professionals relacionats amb el comerç i l'hostaleria,
n.c.o.p.
Grup 599. Altres professionals relacionats amb el comerç i l'hostaleria,
n.c.o.p.
Agrupació 61. Comerç a l’engròs.

612.2 Comerç al major cereals
Epígraf 612.3. Comerç a l'engròs de fruites i fruits, verdures,
patates, llegums frescos i hortalisses.
Epígraf 612.9. Comerç a l'engròs d'altres productes alimentaris,
gelats de tota mena, etc.
615.3. Comerç major aparells electrodomèstics
Grup 617. Un altre comerç a l'engròs interindustrial (excepte de la
mineria i de la química).
Epígraf 617.8. Comerç a l'engròs de màquines i material d'oficina
Grup 619. Un altre comerç a l'engròs no especificat en els grups 612 fins
al 618.
Epígraf 619.8. Compravenda de bestiar.
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Grup 612. Comerç a l'engròs de primeres matèries agràries, productes
alimentaris, begudes i tabacs.

Agrupació 64. Comerç a la menuda de productes alimentaris, begudes i tabacs,
realitzat en establiments permanents.
Grup 641. Comerç a la menuda de fruites, verdures, hortalisses i tubercles.
642.1. Comerç menor productes càrnics, ous, caça granja
642.2. Comerç menor productes càrnics
643.1.Comerç menor de peix
644.1. Comerç menor pa i pastisseria
644.2 Comerç menor fora establiment comercial
644.3 Comerç menor pastisseria
Grup 647. Comerç a la menuda de productes alimentaris i begudes en
general.
Epígraf 647.1. Comerç a la menuda de qualsevol classe de
productes alimentaris i de begudes en establiments amb venedor.
647.2. Comerç productes alimentaris
Epígraf 647.3. Comerç a la menuda de qualsevol classe de
productes alimentaris i de begudes, en règim d'autoservei o mixt
en
superserveis, denominats així quan la superfície de la seva sala de
vendes es trobi compresa entre 120 i 399 metres quadrats.

Grup 651. Comerç a la menuda de productes tèxtils, confecció, calçat,
pells i articles de cuir.
Epígraf 651.1. Comerç a la menuda de productes tèxtils,
confeccions per a la llar, catifes i similars i articles de tapisseria
Epígraf 651.2. Comerç a la menuda de peces de vestir i tocat.
Epígraf 651.4. Comerç a la menuda d'articles de merceria i
paqueteria.
Epígraf 651.5. Comerç a la menuda de peces especials.
Epígraf 651.6. Comerç a la menuda de calçat, articles de pell i
imitació o productes substitutius, cinturons, carteres, bosses,
maletes i articles de viatge en general.
Grup 652. Comerç a la menuda de medicaments i de productes
farmacèutics; comerç a la menuda d’articles de drogueria i neteja;
perfumeria i cosmètics de totes classes i de productes químics en general;
comerç a la menuda d’herbes i plantes en herbolaris excepte l’epígraf
652.1.
Epígraf 652.2. Comerç a la menuda de productes de drogueria,
perfumeria i cosmètica, neteja, pintures, vernissos, dissolvents,
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Agrupació 65. Comerç a la menuda de productes industrials no alimentaris
realitzat en establiments permanents.

papers i altres productes per a la decoració i de productes químics.
Epígraf 652.3. Comerç a la menuda de productes de perfumeria i
cosmètica, i d'articles per a la higiene i la neteja personal.
Grup 653. Comerç a la menuda d’articles per a l’equipament de la llar i la
construcció.
Epígraf 653.1. Comerç a la menuda de mobles.
Epígraf 653.2. Comerç a la menuda de material i aparells
elèctrics, electrònics, electrodomèstics i altres aparells d'ús
domèstic no tipus d'energia diferent de l'elèctrica, així com de
mobles de cuina.
653.3. Comerç menor articles ferreteria.
653.4. Comerç menor material construcció
653.5. Comerç menor portes, finestres i persianes
654.1. Comerç menor vehicles terrestres.

Epígraf 659.2. Comerç a la menuda de mobles d'oficina i de
màquines i equips d'oficina.
Epígraf 659.3. Comerç a la menuda d'aparells i instruments
mèdics, ortopèdics, òptics i fotogràfics.
Epígraf 659.4. Comerç a la menuda de llibres, periòdics, articles
de papereria i escriptori, i articles de dibuix i belles arts.
Epígraf 659.5. Comerç a la menuda d'articles de joieria,
rellotgeria, argenteria i bijuteria.
Epígraf 659.6. Comerç a la menuda de joguines, articles d'esport,
peces esportives de vestit, calçat i tocat, armes, cartutxos i articles
de pirotècnia.
Epígraf 659.7. Comerç a la menuda de llavors, adobs, flors i
plantes i petits animals.
Agrupació 66. Comerç mixt o integrat; comerç a la menuda fora d'un establiment
comercial permanent (ambulància, mercats ambulants i mercats ocasionals o
periòdics); comerç en règim d'expositors en dipòsit i mitjançant aparells
automàtics.
662.2. Comerç menor articles
Grup 663. Comerç mixt o integrat a la menuda.
Epígraf 663.1. Comerç a la menuda fora d'un establiment comercial
permanent de productes alimentaris, fins i tot begudes i gelats.
663.4. Comerç menor drogueria.
Epígraf 663.9. Comerç a la menuda fora d'un establiment comercial
permanent d'altres classes de mercaderies n.c.o.p.
Agrupació 67. Servei d’alimentació.
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Grup 659. Altres comerç a la menuda.

Grup 671. Serveis en restaurants
Epígraf 671.4. De dues forquilles.
Epígraf 671.5. D'una forquilla.
Grup 672. Serveis en cafeteries.
Epígraf 672.3. D'una tassa.
Grup 673. Serveis en cafès i bars, amb i sense menjar.
Epígraf 673.1. De categoria especial.
Epígraf 673.2. Altres cafès i bars.
Grup 677. Serveis prestats pels establiments classificats en els grups 671,
672, 673, 681 i 682 de les agrupacions 67 i 68, realitzats fora d'aquests
establiments. Altres serveis d'alimentació.
Epígraf 677.9. Altres serveis d'alimentació propis de la restauració.
Agrupació 68. Servei d’allotjament.
Grup 681. Servei d’allotjament en hotels i motels.
Grup 685. Allotjaments turístics extrahotelers.
Grup 686. Explotació d'apartaments privats mitjançant agència o empresa
organitzada.

Agrupació 71. Transport per ferrocarril.
Grup 712. Transport ferroviari per via estreta.
Agrupació 72. Altres transports terrestres.
Grup 721. Transport de viatgers.
Epígraf 721.2. Transport per autotaxis.
722 Transport mercaderies per carretera
Grup 729. Altres transports terrestres n.c.o.p.
Agrupació 75. Activitats annexes als transports.
Grup 755. Agències de viatges.
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691.1. Reparació articles elèctrics

Agrupació 76. Professionals de la Informàtica i de les Ciències Exactes
( Activitat professionals).
Grup 763. Programadors i Analistes d'Informàtica.
774 Traductors i intèrprets
Agrupació 81. Institucions financeres.
Grup 819. Altres institucions financeres.
Epígraf 819.6. Entitats de canvi de moneda.
Agrupació 82. Professionals d’ensenyança.
Grup 824. Professors de formació i perfeccionament professional.
Grup 825. Professors de conducció de vehicles terrestres, aquàtics,
aeronàutics, etc.
Grup 826. Personal docent d’ensenyances diverses.
Agrupació 83. Professionals d’ensenyança.
Grup 834. Serveis relatius a la propietat immobiliària i a la propietat
industrial,
Grup 836. Ajudants Tècnics Sanitaris i fisioterapeutes.
Grup 839. Massatgistes, bromatòlegs, Dietistes i Auxiliars d'infermeria,
Agrupació 84. Serveis prestats a les empreses.

Grup 844. Serveis de publicitat, relacions públiques i similars.
Grup 845. Explotació electrònica per compte de tercers.
Agrupació 85. Lloguer de béns mobles.
Grup 854. Lloguer d'automòbils sense conductor.
Epígraf 854.1. Lloguer d'automòbils sense conductor.
Grup 855. Lloguer d'altres mitjans de transport
Epígraf 855.3. Lloguer de bicicletes.
Grup 856. Lloguer de béns de consum.
Epígraf 856.1. Lloguer de béns de consum.
Grup 859. Lloguer d'altres béns mobles n.c.o.p. (Sense personal permanent).
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843.9. Serveis tècnics.

Agrupació 85. Espectacle
854. Experts organització congressos
Agrupació 86. Professions liberals, artístiques i literàries. (Activitats
professionals)
Grup 861. Pintors, Escultors, Ceramistes, Artesans, Gravadors i artistes
similars
Agrupació 86. Lloguer de béns immobles.
Grup 861. Lloguer de béns immobles de naturalesa urbana
Epígraf 861.1. Lloguer d'habitatges.
Epígraf 861.2. Lloguer de locals industrials i altres lloguers.
Agrupació 87. Professionals relacionats amb loteries, apostes i altres jocs de
sort, envit i atzar.
Grup 871. Expenedors oficials de loteries, apostes esportives i altres jocs,
inclosos en la xarxa comercial de l'Organisme Nacional de Loteries i Apostes
de l'Estat (exclosos els classificats en el grup 855).
881 Astrologia
Agrupació 91. Serveis agrícoles, ramaders, forestals i pesquers.

922 Servei neteja
Agrupació 93. Educació i investigació.
Grup 931. Ensenyament reglat.
Epígraf 931.1. Guarderia i ensenyament d'educació infantil,
exclusivament.
Grup 933. Altres activitats d'ensenyament.
Epígraf 933.1. Ensenyament de conducció de vehicles terrestres,
aquàtics,
aeronàutics, etc.
Epígraf 933.9. Altres activitats d'ensenyament, com ara idiomes, costura,
mecanografia, taquigrafia, preparació d'exàmens i oposicions i similars,
n.c.o.p.
Agrupació 96. Serveis recreatius i culturals.
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Grup 911. Serveis agrícoles i ramaders.

Grup 961. Producció i serveis relacionats amb la mateixa de pel·lícules
cinematogràfiques.
Epígraf 961.1. Producció de pel·lícules cinematogràfiques.
Grup 965. Espectacles (excepte cinema i esports).
Epígraf 965.1. Espectacles en sales i locals (llevat d'espectacles taurins)
Epígraf 965.4. Empreses d'espectacles.
Grup 966. Biblioteques, arxius, museus, jardins botànics i zoològics.
Epígraf 966.9. Altres serveis culturals n.c.o.p..
Grup 967. Instal·lacions esportives i escoles i serveis de perfeccionament de
l'esport.
Epígraf 967.1. Instal·lacions esportives.
967.2. Escoles i serveis.
Grup 969. Altres serveis recreatius.
Epígraf 969.1. Sales de ball i discoteques.
Epígraf 969.5. Jocs de billar, ping-pong, bitlles i altres.
Epígraf 969.6. Salons recreatius i de joc.
Agrupació 97. Serveis personals.

Epígraf 971.1. Tint, neteja en sec, rentat i planxat de roba feta i de peces i
articles de la llar usats.
971.3. Reparació de roba.
Grup 972. Salons de perruqueria i instituts de bellesa.
Epígraf 972.1. Serveis de perruqueria d'home i dona.
Epígraf 972.2. Salons i instituts de bellesa i gabinets d'estètica.
Grup 973. Serveis fotogràfics, maquines automàtiques de fotogràfiques i
serveis de copisteria.
Epígraf 973.1. Serveis fotogràfics.
Agrupació 98. Parcs d'esbarjo, fires i altres serveis relacionats amb l'espectacle.
Organització de congressos. Parcs o recintes firals
Grup 981. Jardins, parcs d'esbarjo o d'atraccions i aquàtics i pistes de
patinatge.
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Grup 971. Bugaderies, tintoreries i serveis similars.

Epígraf 981.3. Parcs d'atraccions, inclosos els aquàtics i anàlegs, de
caràcter estable.
4. Import i crèdit pressupostari
La quantitat de la segona convocatòria serà de 24.056,67 € a càrrec del Consell de
Mallorca; 24.056,67 € a càrrec del Govern Balear i 24.056,67 €, a càrrec de
l’Ajuntament de Muro, quanties ja transferides a la Fundació Mallorca Turisme.
El crèdit total previst per aquesta segona convocatòria és de setanta i dos mil cent
setanta euros amb un cèntim (72.170,01 €), amb càrrec al pressupost de la Fundació
Mallorca Turisme.
5. Quantia de la subvenció
L’ajuda serà de 1.500,00 € per centre de treball o establiment, mateix import per tots els
sectors econòmics amb un màxim de dos establiments per persona beneficiària (màxim:
3.000,00 €).
6. Compatibilitat amb altres subvencions
Els presents ajuts són compatibles amb la percepció de qualsevol altra subvenció
procedent de qualsevol entitat del sector públic o privat.
Es incompatible si ja han cobrat ajuts en la primera convocatòria de Muro.

7.1 Només s’admetrà una ajuda per establiment. No es poden presentar dues
sol·licituds per diferents persones o entitats per al mateix establiment o lloc de
feina.
7.2 Només s’admet una sol·licitud per entitat o persona interessada. Aquesta sol·licitud
pot incloure una petició d’ajut per a dos centres de treball d’un mateix titular, que s’han
d’indicar a la mateixa sol·licitud.
7.3 Lloc de presentació: els establiments i empreses que compleixin els requisits i
desitgin adherir-se a aquesta convocatòria, han de formalitzar la sol·licitud d'adhesió a
través del web de la Fundació Mallorca Turisme:
(https://fundaciomallorcaturisme.sedelectronica.es/info.0).
Aquest tràmit NOMÉS es pot fer en línia, s’ha d’emplenar la sol·licitud del catàleg
de tràmits «II Convocatòria d’ajuts per pal·liar els efectes de la covid-19 als
sectors econòmics de Muro». És obligatori fer-la en línia utilitzant el tràmit creat per
això. No és vàlida cap altra forma de presentar-la.
Tota la informació la podeu trobar a l’enllaç web www.ajutsmallorca.com on també s’hi
pot complimentar i presentar la sol·licitud.
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7. Sol·licitud. Tota la tramitació s’ha de fer en línia. No cal imprimir cap document
de la convocatòria

El model de sol·licitud és obligatori i no s’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.
La presentació electrònica de les sol·licituds s’ha de fer amb el certificat digital de la
persona interessada o l’ha de presentar un representant de l’entitat que s’acredita amb el
seu certificat digital com a representant.
En general s’admet el DNI electrònic i tots els certificats que es reconeixen en la llista
de confiança de prestadors de serveis de certificació establerts a Espanya, publicada a la
seu electrònica del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.
7.4 Per tant, la tramitació electrònica serà:
1. Accedir al web https://fundaciomallorcaturisme.sedelectronia.es/info.0 i al
catàleg per la tramitació de la «II Convocatòria d’ajuts per pal·liar els efectes de
la Covid-19 en els sectors econòmics de Muro».
2. Emplenar els formularis de la convocatòria a través del tràmit creat
específicament per a això.
3. Adjuntar-hi la documentació.

-

-

-

La identificació de l’entitat o persona que sol·licita la subvenció.
La indicació del nom comercial i la localització de l’establiment/negoci o bé lloc
de feina de l’interessat (si coincideix amb la seva residència o és fora
d’establiment). Si demana ajut per a dos centres de treball, els ha d’indicar tos
dos.
La sol·licitud serveix d’autorització perquè el personal del Consell Insular de
Mallorca o de la Fundació Mallorca Turisme puguin comprovar d’ofici si la
persona interessada està al corrent d’obligacions. Si ho considera oportú, la
persona interessada pot 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 certificats telemàtics. Si ha denegat el permís, ha
d’aportar els certificats si la Fundació Mallorca Turisme o altres organismes de
control li ho requereixen. El certificat d’estar al corrent d’obligacions amb el
Consell de Mallorca s’expedeix d’ofici per la Fundació. El personal de la
Fundació podrà demanar a l’ajuntament la comprovació del compliment del
requisit d’estar al corrent d’obligacions amb l’ajuntament.
Una declaració responsable amb els termes següents:
o Que l'empresa compta amb menys de 20 treballadors de mitja anual
computant tots els centres de treball amb una facturació a 2019 inferior a
un milió d'euros.
o Que la facturació del negoci ha minvat durant el 2020 en una quantitat
superior a un 20 % en relació amb 2019.
o Si es tracta d’una empresa: que l’entitat està vàlidament constituïda en
escriptura pública i registrada (si és obligatòria la inscripció registral),.
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7.5 Aquesta sol·licitud (annex I) inclou:

o Si es tracta d’una cooperativa: que l’entitat està vàlidament constituïda i
inscrita en el registre de cooperatives,.
o Si és un professional amb col·legiació obligatòria: que està d’alta en el
col·legi professional corresponent com exercent i al corrent de les
quotes.
o Que la persona que presenta la sol·licitud té poder suficient per actuar en
nom de l’entitat sol·licitant.
o Que l’establiment no ha estat sancionat per incompliment de la
normativa en matèria de contenció de la covid19.
o Que no s’han acomiadat treballadors o treballadores afectats pels
expedients de regulació temporal de l’ocupació (ERTO).
o Si és una comunitat de béns, societat civil o una altra entitat econòmica
sense personalitat jurídica: que no es dissoldrà fins que hi hagi
transcorregut el termini de prescripció previst als articles 39 i 65 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, d’acord amb
l’establert a l’article 11 de l’esmentada llei.
7.6 S’ha d’acompanyar la sol·licitud amb els següents annexos:

-

No incorre en cap de les prohibicions per rebre ajudes o subvencions que
estableix l’article 8 de l’Ordenança general de subvencions del Consell Insular
de Mallorca, o l’article 13 de la Llei 38/2007, de 17 de novembre, general de
subvencions.

-

L’entitat beneficiària no ha estat sancionada o condemnada, en els tres darrers
anys, per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades
discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució
administrativa ferma o condemnada per sentència judicial ferma.

-

No ha incorregut en cap de les causes previstes en l’article 11 de la Llei 11/2016,
de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes.

-

No ha de pagar ni deu cap reintegrament dels que anomenen l’article 48.4 de
l’Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca.

b) Annex III. Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions amb
l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, amb la Seguretat Social, amb
l’Ajuntament de Muro i amb la Fundació Turisme Mallorca
7.7 D’acord amb l’article 69.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, la inexactitud, la falsedat o
l’omissió de qualsevol dada o informació que s’incorpori a una declaració responsable
impossibilita continuar amb l’exercici del dret o activitat afectada des del moment que
es tingui constància de tals fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o
administratives que hi hagués lloc.
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a) Annex II. Declaració responsable de l’interessat o del representant legal de
l’entitat sol·licitant que:

Així mateix, la resolució de l'Administració Pública que declari tals circumstàncies
podrà determinar l'obligació de l'interessat de restituir la situació jurídica al moment
previ al reconeixement, així com la impossibilitat d'instar un nou procediment amb el
mateix objecte durant un marc temporal determinat per la llei, tot això conforme als
termes establerts en les normes sectorials d'aplicació.
7.8 La sol·licitud s’ha de lliurar amb la documentació següent:
a) Persones físiques: còpia del DNI per les dues cares, o NIE i passaport, per
les dues cares, si en tingués. Si és una persona jurídica: CIF. Ambdós
supòsits s’han de poder llegir correctament. (format PDF)
b) Certificat tributari de situació censal a l’Agència Estatal de l’Administració
Tributària, on consti d’alta el centre de treball o establiment pel qual es
demana l’ajut, del mes de desembre de 2020 o posterior i a nom de la
persona o entitat que demana l’ajuda
c) Fotografia actual de la façana de l’establiment on es vegi el nom comercial,
si hi fos i en té, i una fotografia de l’interior de l’establiment. (en format
jpg).
d) Si es tracta d’una comunitat de béns o entitat sense personalitat jurídica,
contracte subscrit entre els membres i designació del representant.
e) Certificat expedit per l’entitat bancària de la titularitat. No s’admet cap altre
document per acreditar la titularitat de compte bancari (ni rebut, ni document
elaborat per l’interessat, ni captura de pantalla, etc.).



El certificat de situació censal de la cooperativa a la que pertany en
l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, que haurà d’estar
donada d’alta en un epígraf de l’IAE susceptible de rebre la
subvenció d’aquesta convocatòria.



Un certificat emès per la cooperativa en la qual està associat que
certifiqui amb el seu nom, llinatges i document d’identificació que
està associat a la cooperativa i al corrent de pagament de les quotes

8. Termini per presentar les sol·licituds
El termini per presentar la sol·licitud i tota la documentació comença a partir de les 9.00
h de l’endemà d’haver-se publicat l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears i finalitza quinze dies hàbils a partir de la publicació de l’extracte de la
convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears , d’acord amb l’article 20.2 de
l’Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca, o fins exhauriment
del crèdit.
9. Règim de concurrència
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f) En cas de professionals artístics o artesans, que no estan d’alta d’activitats
econòmiques però sí en una cooperativa de treball associat:

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
correcte 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.
10. Procediment, òrgan d’instrucció i resolució
La instrucció de l’expedient administratiu correspon al director 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 de la sol·licitud presentada es desprèn que la persona interessada no compleix els
requisits per ser beneficiari de l’ajuda quedarà exclòs/a directament sense necessitat de
fer 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 ha
indicat la persona interessada en la sol·licitud de la subvenció. 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 accedeixi.
Si es fa un requeriment a la persona interessada, la nova documentació aportada s’ha
de presentar a: «Esmena convocatòria d’ajuts per pal·liar els efectes de la covid-19
als sectors econòmics de Muro». No s’admet cap altra via per presentar la
documentació requerida. Si es presenta fora d’aquest tràmit es tindrà per no presentada.
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.
A la direcció de la Fundació Mallorca Turisme li correspon 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 esgotar el crèdit disponible. La resolució de concessió ha d’incloure, com a mínim,
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Si la sol·licitud o documentació presentada 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.

la identificació de la persona o entitat sol·licitant a la qual es concedeix la subvenció i
l’import. La concessió es notificarà a les persones interessades mitjançant la publicació
de les concessions en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, sense perjudici que es
puguin utilitzar altres mitjans electrònics per informar-ne.
El termini màxim per resoldre el procediment i notificar-lo 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.
11. Obligacions de les persones beneficiàries
D’acord amb l’article 9 de l’Ordenança general de subvencions del Consell Insular de
Mallorca, són obligacions de les persones beneficiàries:
a) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Agència Estatal de
l’Administració Tributària (AEAT), amb la Seguretat Social, amb l’Ajuntament
de Muro, amb el Consell Insular de Mallorca i amb la Fundació Mallorca
Turisme.
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) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que ha de fer l’òrgan que concedeix
la subvenció i a qualsevol altra comprovació o 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 d’aquestes actuacions.

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 la Fundació Mallorca Turisme. Si s’exhaureix el
crèdit destinat a la convocatòria abans d’acabar el termini de presentació, se suspèn 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 presentada.
13. Reintegrament
Són d’aplicació les causes de reintegrament que preveu l’article 56 de l’Ordenança
general de subvencions del Consell Insular de Mallorca. És causa de reintegrament,
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12. Pagament

entre d’altres, obtenir la subvenció falsejant les condicions requerides per obtenir-la o
amagant les que ho impedirien.
14. 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 la qual 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 en que poden incórrer.
15. 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
en matèria de subvencions.
També seran d’aplicació qualsevol normativa sancionadora administrativa o penal que
sigui aplicable quant a la falsedat de les dades incloses dins les declaracions
responsables.
16. Publicació de la convocatòria i de la concessió

L’extracte de la II 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
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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.

Annex I sol·licitud (tràmit en línia)
II Convocatòria d’ajudes extraordinàries i a fons perdut per pal·liar els efectes de
la covid-19 en els sectors econòmics del municipi
Dades del sol·licitant
Nom i llinatges / Nom o raó social:.....................................................................................
DNI/CIF: ..................................
Domicili:..............................................................................................................................
Núm.: .......... Pis: ............... Localitat: ................................. CP: .....................................
Telèfon de contacte: ............................................. Fax: .....................................................
Correu electrònic: ...............................................................................................................
Web de l’entitat/persona sol·licitant: ..................................................................................
Dades del representant legal / persona autoritzada
Nom i llinatges: ..................................................................................................................
DNI/NIE: .............................................. Telèfon: ..............................................................
Represent l’entitat sol·licitant en qualitat de: ....................................................................

DECLARACIÓ
Declar sota la meva responsabilitat:
En cas de tractar-se d’una empresa: que l’entitat està constituïda vàlidament en
escriptura pública i registrada (si és obligatòria la inscripció registral).
En cas de tractar-se d’una cooperativa: que l’entitat està constituïda vàlidament i
inscrita en el registre de cooperatives.
En cas de tractar-se d’un professional amb col·legiació obligatòria: que està d’alta en
el col·legi professional corresponent com a exercent i al corrent de les quotes.
Que tenc poder suficient per actuar en nom de l’entitat sol·licitant.
Que l’empresa compta amb menys de 20 treballadors de mitja anual computant tots
els centres de treball amb una facturació a 2019 inferior a un milió d’euros, i que la
facturació del negoci ha minvat durant el 2020 en una quantitat superior a un 20 % en
relació amb 2019.
Sancions per Covid-19
Que l’establiment, entitat o persona interessada no s’ha sancionat per incompliment
de la normativa en matèria de contenció de la covid-19.
Que no s’han acomiadat cap treballador ni treballadora afectats pels expedients de
regulació temporal de l’ocupació (ERTO).
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AUTORITZACIÓ per acreditar d’ofici que està al corrent de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social
Presentar aquesta sol·licitud d’ajuda suposa autoritzar el personal de la Fundació
Mallorca Turisme, del Consell Insular de Mallorca i de l’ajuntament perquè obtingui de
manera directa l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions amb el mateix
ajuntament, l’Agència Estatal de l’Administració Tributària de l’Estat i amb la Seguretat
Social a través de certificats telemàtics.
No ho AUTORITZ

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
és .............................................................................................................

representant

Si no es designa cap persona representant, s’entén que és la primera de la llista.
S’ha adjuntar el contracte de constitució de l’entitat i el registre, si cal, en
l’apartat: «Altra documentació».
Si té un establiment o centre de treball pel qual demana l’ajut:
Obligatori: nom comercial i localització de l’establiment: ................................................
.............................................................................................................................................

Si és un establiment o lloc de feina itinerant:
Tipus d’establiment: ...........................................................................................................
........................................................., .............. d ................................. de 20...
(Signatura)

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME
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Si té dos establiments o centre de treball pels quals demana l’ajut:
Obligatori: nom comercial i localització de l’establiment: ................................................
.............................................................................................................................................

ANNEX II
Declaració responsable de no incórrer en cap de les prohibicions legalment
establertes per tenir la condició de beneficiari de les subvencions
Dades del 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 48.4 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:

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.
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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.

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 a 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 presumir, 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 s’ha esdevingut 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.

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.

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

(Signatura)
FUNDACIÓ MALLORCA TURISME

pág. 24
G57594558

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME. Plaça de l'Hospital, 4 (2ª planta) 07012 Palma. T 971 21 96 48 / F 971 21 97 88. CIF:

Codi Validació: LMN4NSHWYF3KRE55G4SMHWPYQ | Verificació: https://fundaciomallorcaturisme.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 24 de 25

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.

Annex III
Declaració responsable que substitueix la presentació dels certificats que acrediten
el compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
Dades del sol·licitant
Nom i llinatges / Nom o raó social: ....................................................................................
En representació de: ............................................................................................................
DECLAR:
Sota la meva responsabilitat i perquè en tingueu coneixement:
1) Que estic al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social de

l’Administració General de l’Estat.
2) Que estic al corrent de les obligacions amb el Consell Insular de Mallorca i entitats
que en depenen.
3) Que estic al corrent de pagaments amb la Fundació Mallorca Turisme així com de

la justificació d’altres contractes signats amb la Fundació.
4) Que estic al corrent de pagaments amb l’Ajuntament de Muro.
5) Que d’acord amb l’article 10.4 de l’Ordenança general de subvencions, la quantia

que s’atorga no supera, en aquesta convocatòria, l’import de 3.000 €.

(Signatura)
FUNDACIÓ MALLORCA TURISME
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........................................................., .............. d ................................. de 20 ...

