Per aturar la propagació de les infeccions causades pel SARS-CoV-2, el Govern
d’Espanya, mitjançant el Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre de 2020 (BOE
núm. 282) ha declarat l’estat d’alarma a tot el territori nacional.
La situació tan negativa de la pandèmia a l’illa de Mallorca ha fet que el Consell
de Govern de les Illes Balears de dia 14 de desembre de 2020 hagi declarat el
nivell 4 previst a l’Acord del Consell de Govern de 27 de novembre de 2020 pel
qual s’estableixen els nivells d’alerta sanitària i s’aprova el nou Pla de Mesures
Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per fer front a la crisi
sanitària ocasionada per la covid-19.
Aquest nivell 4 prohibeix el servei de restauració en espais interiors, excepte
per a l’activitat de servei a domicili —que s’ha de dur a terme a porta tancada
—, o també de recollida de menjar i beure —que s’ha de dur a terme sense
accés dels clients a l’establiment. Pel que fa a les terrasses d’establiments que
exerceixen l’activitat de restaurant o de bar cafeteria, poden obrir al públic
limitant l’ocupació, concretament a un 75 % de la capacitat màxima autoritzada
i amb un màxim de 6 persones per taula o agrupació de taules a l’exterior.
L’aturada obligada del sector de la restauració de Mallorca ha produït un efecte
econòmic molt negatiu amb una disminució dràstica de la facturació d’aquests
establiments, la qual cosa implicarà una caiguda del PIB i de l’ocupació a
Mallorca sense precedents.
L’estructura productiva de Mallorca es basa, en gran part, en el sector serveis,
sector lligat de manera molt estreta amb l’activitat turística de Mallorca. A
causa de la declaració de l’estat d’alarma per la situació de crisi sanitària i el
tancament conseqüent dels interiors, els establiments de bars i restaurants es
troben en una situació de cessament de l’activitat amb una baixada de la
facturació que arriba al 75 %.
Ateses aquestes circumstàncies, es fa imprescindible ajudar els bars i
restaurants de Mallorca amb l’objectiu de protegir la nostra economia, aportant
liquiditat a aquests establiments per fer front a aquesta situació.
El Patronat de la Fundació Mallorca Turisme, que és el màxim òrgan de govern
de la Fundació, aprova en data 17 de desembre de 2020, entre d’altres, la
convocatòria extraordinària d’ajuts per pal·liar els efectes de la covid-19 al
sector de la restauració de Mallorca destinada a restaurants, cafeteries, cafè i
bars —amb i sense menjar—, xocolateries i gelateries, amb la intenció de
contribuir d’aquesta manera a la recuperació del sector de la restauració.
La Fundació Mallorca Turisme és una entitat sense ànim de lucre, que depèn del
Consell Insular de Mallorca, el patrimoni de la qual està vinculat a finalitats
d’interès general, que té com a objectiu fomentar la promoció turística de
Mallorca en els mercats nacional i internacional, juntament amb la creació de
producte turístic, la gestió dels serveis turístics en general, i qualsevol altra
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Convocatòria extraordinària d’ajuts per pal·liar els efectes de la covid19 al sector de la restauració de Mallorca.

activitat amb l’objectiu de promoure el turisme de l’illa. En l’activitat i les
finalitats de la Fundació s’inclou gestionar els serveis turístics de Mallorca,
organitzar activitats promocionals en l’àmbit de l’illa, de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, de l’Estat o en l’àmbit internacional, i impulsar activitats
d’interès turístic que consolidin els diferents productes turístics de Mallorca.
El Consell Insular de Mallorca ha elaborat un pla de mesures «Mallorca
Reacciona» per a la reactivació econòmica i social de Mallorca fruit de la
interlocució amb la societat civil, partits polítics i agents socials i econòmics.
Segons el Pla «ara més que mai, els recursos públics han d’estar al servei de la
ciutadania perquè aquesta crisi afecta a tothom, i, en conseqüència, només
podem afrontar-la unint esforços.»
La participació en aquesta convocatòria està subjecta als principis de publicitat,
transparència, cooperació i eficiència de la utilització dels recursos públics, i
suposa l’acceptació dels termes i condicions que s’hi estableixen.
L’article 1 de l’Ordenança general de subvencions del Consell Insular de
Mallorca estableix que l’objecte de l’Ordenança és 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.

1. Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, per la qual s’aprova l’Estatut
d’autonomia de les Illes Balears, modificat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de
febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears (BOE núm. 52,
d’1 de març del 2007, correcció d’errates al BOE núm. 77, de 30 de març).
2. Decret 7/2018, de 23 de març, de traspàs als consells insulars de Mallorca,
Menorca i Formentera de les funcions i els serveis inherents a les competències
pròpies d’aquests consells insulars que actualment exerceix l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de promoció turística
(BOIB núm. 37, de 24 de març de 2018).
3. Estatuts de la Fundació Mallorca Turisme (BOIB núm. 24, de 23 de febrer de
2019).
4. 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 resta adscrita al Departament de Turisme i Esports.
5. 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).
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Fonaments de dret

6. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 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.
7. Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular de Mallorca, que inclou el
Pla estratègic de subvencions de la Fundació Mallorca Turisme.
8. Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions i Reial decret 1337/2005,
d’11 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de fundacions de
competència estatal.
9. Article 11 de la Llei 11/2016, d’igualtat de dones i homes (BOIB núm. 99, de
4 d’agost de 2016).
10. 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 minimis (Diari Oficial de la Unió Europea núm.
L352, de 24 de setembre de 2013).

11. 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 covid-19.
12. Acord del Consell de Govern de 14 de desembre de 2020 pel qual
s’estableixen els nivells d’alerta sanitària per illes que han de vigir en la
comunitat autònoma de les Illes Balears i s’introdueixen modificacions puntuals
al Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per fer
front a la crisi sanitària ocasionada per la covid-19, aprovat per l’Acord del
Consell de Govern de les Illes Balears de 27 de novembre de 2020 (BOIB núm.
209, de 15 de desembre).
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Aprovar la convocatòria extraordinària d’ajuts per pal·liar els efectes de la
covid-19 al sector de la restauració de Mallorca.
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Especialment, pel que diu l’article 3, apartat 2, segons el qual l’import total de
les ajudes de minimis concedides per un estat membre a una única empresa no
pot excedir de 200.000 euros. D’acord amb l’apartat 4 del mateix article, les
ajudes de minimis es consideren concedides en el moment en què es reconeix
a l’empresa el dret legal a rebre l’ajuda en virtut del règim jurídic nacional
aplicable, amb independència de la data de pagament de l’ajuda.

2. Publicar l’extracte d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Interposició de 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 12 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.

Palma, 17 de desembre de 2020
El director de la Fundació Mallorca Turisme
Miguel Pastor Jordà
CONVOCATÒRIA
1. Objecte de la convocatòria
L’objecte d’aquesta convocatòria és concedir ajudes a persones físiques i
jurídiques amb establiments de restauració oberts a Mallorca, que s’han vist
afectats per les noves mesures de salut pública per contenir la covid-19,
adoptades per Acord del Consell de Govern de 14 de desembre de 2020 pel
qual s’estableix el nivell 4 d’alerta sanitària a Mallorca (BOIB núm. 209, de 15
de desembre).
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No obstant 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, que regula 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.

La finalitat de la convocatòria és pal·liar el greuge sofert per les persones
titulars dels establiments de restauració oberts fins a l’adopció del nivell 4
d’alerta sanitària per contenir la covid-19.
Les bases que regulen 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 de dia 14
de juny de 2018 (BOIB núm. 96, de 4 d’agost).
2. Persones beneficiàries
2.1 Poden ser persones beneficiàries de les subvencions:
Les persones físiques i jurídiques privades, les agrupacions de persones físiques
o jurídiques privades i les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat
econòmica o patrimoni separat que siguin titulars d’un negoci de restauració
obert fins al dia de l’Acord del Govern de la CAIB pel qual es declara el pas a
nivell d’alerta 4, per contenir el brot epidèmic de la pandèmia causada per la
covid-19 a Mallorca.

El còmput de persones treballadores es fa amb independència de la jornada a
temps complet o parcial, el règim de contractació fixa o temporal, o que es trobi
en qualsevol situació d’expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO),
excedència, permisos, baixes per incapacitat temporal o situacions similars de
suspensió de la relació laboral de l’empresa.
2.3 Les persones beneficiàries d’aquests ajuts han d’exercir, fins al dia en què
s’adopta l’Acord del Consell de Govern de 14 de desembre de 2020 pel qual es
declara el pas al nivell 4 d’alerta sanitària (BOIB núm. 209, de 15 de desembre),
alguna de les activitats incloses en els epígrafs de l’impost d’activitats
econòmiques (IAE) següents:
-E671 Serveis en restaurants
-E672 Serveis en cafeteries
-E673 Serveis en cafès i bars amb i sense menjar
-E676 Serveis en xocolateries, gelateries i orxateries
2.4 Les persones sol·licitants han de reunir els requisits generals següents:
a) Tenir els centres de treball a Mallorca.
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2.2 Aquests beneficiaris han de ser titulars de petites empreses del sector de la
restauració, amb establiment de restauració obert a Mallorca, amb seu social a
Mallorca, i han de tenir contractats un màxim de 20 treballadors de mitja anual
per cada establiment de restauració. En cas de tenir el mateix beneficiari més
d’un centre de treball o establiment de restauració pot demanar una ajuda per
un màxim de 2 centres de treball. Els centres de treball o d’establiments s’han
d’indicar en la sol·licitud de l’ajuda (annex I).

b) Tenir domicili fiscal a Mallorca.
c) Estar al corrent d’obligacions tributàries amb l’Estat, amb la Seguretat Social,
amb el Consell Insular de Mallorca i ens que en depenen així com amb la
Fundació Mallorca Turisme.
e) Constar d’alta en el cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència
Estatal de l’Administració Tributària, amb establiment obert al públic en el
moment en què s’adopta l’Acord del Govern pel qual s’estableix el nivell 4
d’alerta sanitària.
2.4 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.
2.5 En cas que siguin 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. A la resolució
de concessió s’ha d’indicar l’import de la subvenció que s’ha d’aplicar a cada un
d’ells. En tot 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. 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. (Es pot afegir a la sol·licitud mitjançant l’annex del
document signat pels comuners).

El crèdit previst per aquesta convocatòria és de cinc milions d’euros (5.000.000
€) amb càrrec al pressupost de la Fundació Mallorca Turisme.
La convocatòria seguirà els tràmits del procediment anticipat de despesa.
Aquesta convocatòria queda subjecta la condició suspensiva de l’existència de
crèdit adequat i suficient en el pressupost de la Fundació Mallorca Turisme de
2021.
4. Quantia de la subvenció
L’ajuda és de 1.500 € per centre de treball o establiment, amb un màxim de dos
establiments per persona beneficiària (màxim 3.000 €).
5. Sol·licitud. Tota la tramitació es farà en línia. No és necessari
imprimir cap document de la convocatòria
5.1 La sol·licitud es farà en línia i l’entrega de documentació s’ha de registrar a
través de 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.restauracio.fundaciomallorcaturisme.net
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3. Import i crèdit pressupostari

S’ha de presentar per mitjà del model i els annexos que es poden trobar a
l‘enllaç web www.restauracio.fundaciomallorcaturisme.net.
El model de sol·licitud és obligatori i no s’admeten altres models de presentació.
5.2 Només s’admetrà una sol·licitud per entitat. Aquesta sol·licitud pot incloure
una petició d’ajudes per dos centres de treball d’un mateix titular, que s’han
d’indicar a la sol·licitud.

- La indicació del nom comercial (si en té) i la localització de l’establiment.
- Si ho considera la persona interessada, declaració mitjançant la qual es
denega 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 es denega, l’ha d’aportar si és requerit per la Fundació
Mallorca Turisme o altres organismes de control.
- Una declaració responsable amb els termes següents:
- Que no hi ha destinats més de 20 persones treballadores al centre de
treball pel qual es demana l’ajuda.
- Que l’entitat està vàlidament constituïda en escriptura pública i
registrada (si és obligatòria la inscripció registral), si es tracta d’una
empresa.
- Que l’entitat està vàlidament constituïda i inscrita en el registre de
cooperatives, si es tracta d’una cooperativa.
- Que la persona que presenta la sol·licitud té poder suficient per
actuar en nom de l’entitat sol·licitant.
- Que el centre de treball o establiment pel qual es demana l’ajut s’ha
vist afectat per les mesures de salut pública dictades per la
contenció del brot epidèmic de la pandèmia de covid-19 a Mallorca,
amb suspensió o reducció de l’activitat arran de la declaració del
nivell 4 d’alerta sanitària per l’Acord del Consell de govern de la CAIB
de 14 de desembre de 2020 (BOIB núm. 209, de 15 de desembre).
5.4 Han d’acompanyar la sol·licitud amb els següents annexos:
a) Annex II. Declaració responsable de la persona representant legal de
l’entitat sol·licitant que:
- 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
FUNDACIÓ MALLORCA TURISME. Plaça de l'Hospital, 4 (2a planta) 07012 Palma. Tel: 971 21 96 48 / Fax: 971 21 97 88.
CIF: G57594558

Codi Validació: 45FS7P7FDJ3RGWQZQTNZ4JNTA | Verificació: https://fundaciomallorcaturisme.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 11

5.3 Aquesta sol·licitud (annex I) inclou:

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 li han estat concedits ajuts de minimis en un import superior als
200.000 € en els darrers tres darrers exercicis fiscals a comptar a partir
de la concessió de l’ajut.
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
el Consell Insular de Mallorca i amb la Fundació Mallorca Turisme.
c) Annex IV. Certificat de titularitat bancària emplenat degudament en tots
els camps, amb signatura de la persona interessada i signatura i segell de
l’entitat bancària o certificat de titularitat bancària en el qual consti que es
tracta d’un compte bancari obert a nom de la persona sol·licitant de l’ajuda.
Si és una empresa, a nom d’aquesta empresa i, si és autònom, a nom de
l’autònom.
5.5 La sol·licitud s’ha de lliurar amb la documentació següent:
a) Persones físiques: còpia del DNI o NIE, per les dues cares. Si és una persona
jurídica: CIF. Ambdós supòsits s’han de poder llegir correctament. (format PDF)

b) 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).
6. Termini i lloc per presentar les sol·licituds
El termini per presentar la sol·licitud, tota la documentació i els annexos que
l’acompanyen és a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la
convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins al dia 28 de febrer de
2021.
El lloc per presentar la sol·licitud és la seu electrònica de la Fundació Mallorca
Turisme (https://fundaciomallorcaturisme.sedelectronica.es/info.0).
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
representant de l’empresa per fer els tràmits.
7. 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
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b) Certificat tributari de situació censal a l’Agència Estatal de l’Administració
Tributària, on consti el centre de treball o establiment pel qual es demana
l’ajut.

l’expedient sigui correcte i s’aportin els documents preceptius, fins 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.
8. 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 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.

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, 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.
9. Obligacions de les persones beneficiàries
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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.

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 el Consell Insular
de Mallorca, les entitats dependents i 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 d’efectuar 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 de les
actuacions anteriors.
10. Pagament

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 presentada.
11. Reintegrament
Són d’aplicació les causes de reintegrament previstes en l’article 56 de
l’Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca. És causa de
reintegrament, entre d’altres, l’obtenció de la subvenció falsejant les condicions
requerides per obtenir-la o amagant les que ho impedirien.
12. Infraccions i sancions
El règim d’infraccions i sancions administratives aplicables és el que s’estableix
en els articles 63 i 64 de l’Ordenança general de subvencions del Consell Insular
de Mallorca.
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La liquidació i pagament de les ajudes s’efectuarà una vegada comprovat que
es compleixen els requisits amb la documentació que s’ha presentat amb la
sol·licitud.

13 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.
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.restauracio.fundaciomallorcaturisme.net, 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,
així
com
en
el
web
www.restauracio.fundaciomallorcaturisme.net.

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 l’establert en 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.
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14. Recursos

ANNEX I. SOL·LICITUD
Convocatòria extraordinària d’ajuts per pal·liar els efectes de la covid-19
al sector de la restauració de Mallorca
DADES DEL SOL·LICITANT
Nom i llinatges / Nom o raó social: ...................................................................................
DNI/CIF: ....................................
Domicili (als efectes de notificacions): ..............................................................................
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: ....................................................................
AUTORITZACIÓ per acreditar d’ofici estar al corrent d’obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social
La presentació d’aquesta sol·licitud de subvenció comporta l’autorització perquè el
personal de la Fundació Mallorca Turisme i del Consell Insular de Mallorca obtengui de
manera directa l’acreditació de les circumstàncies 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
DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:
Que no hi ha destinats més de 20 treballadors al centre de treball pel qual es demana
l’ajuda.
Que l’entitat està vàlidament constituïda en escriptura pública i registrada (si és
obligatòria la inscripció registral), en cas de tractar-se d’una empresa.
Que l’entitat està vàlidament constituïda i inscrita en el registre de cooperatives, en
cas de tractar-se d’una cooperativa.
Que la persona que presenta la sol·licitud té poder suficient per actuar en nom de
l’entitat sol·licitant.
Que el centre de treball o establiment pel qual es demana l’ajut s’ha vist afectat per
les mesures de salut pública dictades per la contenció del brot epidèmic de la pandèmia
de covid-19 a Mallorca, amb suspensió o reducció de l’activitat arran de la declaració
del nivell 4 d’alerta sanitària per l’Acord del Consell de Govern de la CAIB de 14 de
desembre de 2020 (BOIB núm. 209, de 15 de desembre).
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Establiment o centre de Treball pel qual demana l’ajut:
1) Obligatori:
Nom comercial o localització de l’establiment:
.............................................................................................................................................
2) Opcional si té altre establiment amb dret a l’ajuda:
Nom comercial o localització de l’establiment:
.............................................................................................................................................

........................................................., .............. d ................................. de 20...
(Signatura)

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME
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ANNEX II
Declaració responsable de no incórrer en cap de les prohibicions legalment
establertes per tenir la condició de beneficiaris de les subvencions
DADES DEL SOL·LICITANT
Nom i llinatges / Nom o raó social: ....................................................................................
En representació de: ............................................................................................................
Sota la meva responsabilitat, perquè l’òrgan concedent de la subvenció en tengui
coneixement,
DECLAR:
Que la persona sol·licitant o entitat beneficiària no ha estat sancionada o
condemnada per resolució administrativa ferma o per sentència judicial ferma, en els
tres darrers anys, per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades
discriminatòries per raó de sexe o de gènere.
Que no incorr en cap de les prohibicions establertes en l’article 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en l’article 8 de l’Ordenança
general de subvencions del Consell Insular de Mallorca, en concret:
a) Haver estat condemnat, 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 insolvent en
qualsevol procediment, estar declarades en concurs (llevat que en aquest un conveni
hagi adquirit l’eficàcia), estar subjectes a la intervenció judicial o haver estat
inhabilitades 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 han estat declarades 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 tenguin
la representació legal d’altres persones jurídiques, estiguin sotmesos a algun dels
supòsits de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l’exercici de l’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 es
regulen en la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en els
termes que s’estableixen en aquesta normativa o en la normativa autonòmica per la qual
es regulen 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
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el Consell Insular de Mallorca i els organismes autònoms que en depenen imposades per
les disposicions vigents, en la forma que es determina en 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 de pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions en
els termes que es determinen en l’RLGS.
h) Haver estat sancionades mitjançant 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 raó de 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.
k) Ser associació sotmesa a les causes de prohibició que es preveuen en els apartats 5 i 6
de l’art. 4 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del 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 es disposa en l’art. 30.4 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del
dret d’associació, mentre no hi recaigui resolució judicial ferma en virtut de la qual es
pugui practicar la inscripció en el registre corresponent.
m) Estar incurs en qualque supòsit dels que es preveuen en l’article 11 de la Llei
11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes.
Ajudes de minimis. Quantia màxima segons la Unió Europea
Declar que la totalitat de les ajudes públiques o privades, finançades amb fons
públics, rebudes 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 a les ajudes de minimis, la qual cosa implica, entre
d’altres, que el beneficiari no pot haver rebut, en els tres darrers exercicis fiscals a
comptar a partir de la concessió de l’ajut, ajudes públiques o d’ens privats per aquest
concepte, finançades a càrrec de pressupost públics, per un import superior als 200.000
€.
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............................, ................... d ..................................... de 20...
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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, perquè l’òrgan concedent de la subvenció en tengui
coneixement:
1) Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social de
l’Administració General de l’Estat.
2) Estar al corrent d’obligacions amb el Consell Insular de Mallorca i entitats
dependents.
3) Estar al corrent de pagaments amb la Fundació Mallorca Turisme així com de la
justificació d’altres contractes fets amb la Fundació.
4) Trobar-me en alguna de les circumstàncies següents (d’acord amb l’article 10.4 de
l’Ordenança general de subvencions):
Que la quantia que se m’atorga no supera en la convocatòria l’import de 3.000 €.

........................................................., .............. d ................................. de 20 ...
(Signatura)

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME
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SOL·LICITUD D’ALTA DE LA TITULARITAT DEL COMPTE BANCARI
1. DADES DEL TITULAR DEL COMPTE CORRENT
N.I.F.:

Nom i llinatges / raó social:

Domicili:

Núm.:

Municipi:

Pis:

Codi Postal:

Telèfon:

Fax:

Correu electrònic:

2. DADES DEL REPRESENTANT (Emplenar només si és diferent al sol·licitant. En aquest cas s’ha d’acreditar la
representació)
N.I.F.:

Nom i llinatges / raó social:

Domicili:

Núm.:

Municipi:

Pis:

Codi Postal:

Telèfon:

Fax:

Correu electrònic:

3. DADES BANCÀRIES DEL TITULAR:
ENTITAT BANCÀRIA / SUCURSAL

IBAN

ENTITAT

OFICINA

DC

NÚMERO DE COMPTE

4. DOCUMENTACIÓ A APORTAR
- Fotocòpia del NIF / NIE
- En el cas de persona jurídica, fotocòpia del DNI del representant i dels poders o escriptura on s’acrediti la
representació.
Sota la meva responsabilitat declaro que les dades anteriors són certes.
___________, _____ de________________ de________.
CERTIFICAT DE CONFORMITAT DE
L'ENTITAT BANCÀRIA *
Aquestes dades coincideixen amb les que
consten en aquesta oficina.
El/La director/a - El/La delegat/da

El / la titular o representant

Signatura: _______________________

Signatura: _______________________

(Segell de l’entitat bancària)
* Aquesta signatura es pot substituir pel
certificat bancari telemàtic

D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals (BOE
núm. 294, de 06 de desembre de 2018), les dades facilitades en aquest document s’incorporen en fitxers propietat del Consell de Mallorca. L’òrgan
administratiu davant el qual es poden exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat, oposició i d’altres que
reconegui la Llei esmentada, és la Secretaria Tècnica del Departament d’Hisenda i Funció Pública de la Corporació.

