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tora o s’oposa a la inspecció periòdica, s’ha de deixar constància d’aquesta circumstància davant testimonis (és aconsellable que un dels testimonis sigui el
president de la comunitat de propietaris) i s’ha de suspendre el subministrament
de gas. Aquest subministrament no es pot reprendre mentre no es realitzi la inspecció periòdica.
f) El procediment d’actuació en la inspecció periòdica s’ha de realitzar de
conformitat amb el que estableix l’article 4.1.1 de la ITC-ICG-07.
2. Inspecció periòdica d’instal·lacions receptores de gas no alimentades
des d’una xarxa de distribució
a) Els titulars o, si no, els usuaris actuals de les instal·lacions receptores
no alimentades des d’una xarxa de distribució són els responsables d’encarregar
a una empresa instal·ladora habilitada, cada cinc anys, una revisió periòdica de
la seva instal·lació i, també, de l’estació que l’alimenta.
b) Anualment, l’empresa subministradora ha de notificar als propietaris o
usuaris amb contracte de subministrament la data en què finalitzi la revisió
periòdica i l’obligatorietat de realitzar la revisió periòdica abans de la caducitat.
c) El procediment d’actuació en la revisió periòdica s’ha de realitzar de
conformitat amb el que estableix l’article 4.1.2 de la ITC-ICG-07. S’ha de tenir
en compte que l’instal·lador ha d’estar present durant la revisió periòdica i ha de
coordinar els operaris qualificats, en el cas que n’hi hagi.
d) Els titulars o usuaris, una vegada realitzada la revisió, han de facilitar
al subministrador una còpia del certificat de revisió periòdica.
e) L’empresa subministradora no pot subministrar gas a les instal·lacions
receptores que tenguin la revisió periòdica caducada.
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embre de 2006), estableix les condicions que s’han de tenir en consideració a
l’hora de concedir segons quins tipus d’ajuda.
Per tot això, dict la següent
RESOLUCIÓ
Primer
Objecte
Aquesta Resolució aprova la convocatòria pública d’ajudes en l’exercici
de l’any 2010 per als següents programes:
a) Foment del comerç de productes autòctons i artesanals de les Illes
Balears.
b) Modernització del comerç i dels serveis i la seva adaptació a criteris de
competitivitat i qualitat.
Aquestes ajudes són susceptibles de ser cofinançades amb càrrec al programa operatiu FEDER 2007-2013 de les Illes Balears.
Segon
Foment del comerç de productes autòctons i artesanals de les Illes Balears
1. Beneficiaris

3. Notificació
Totes les notificacions s’han de practicar a l’adreça que, a l’efecte de
comunicació, figuri en el contracte de subministrament, a través d’un mitjà que
permeti tenir constància de la recepció per part de l’interessat o del seu representant. L’empresa distribuïdora queda obligada a conservar en poder seu l’acreditació de la notificació efectuada fins a la següent inspecció o revisió periòdica.
4. Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució –que no exhaureix la via administrativa– es pot
interposar un recurs d’alçada davant la consellera de Comerç, Indústria i
Energia en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà d’haver-ne rebut la
notificació, d’acord amb l’article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, i l’article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Palma, 12 de febrer de 2010

- Les persones físiques i jurídiques i les agrupacions de persones físiques
o jurídiques privades.
- Les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat jurídica o patrimoni separat que, encara que no tenguin personalitat jurídica, puguin dur a
terme les inversions, els projectes, les activitats o els comportaments relacionats
amb aquestes accions.
Aquests beneficiaris han de ser titulars de microempreses amb Document
de Qualificació Artesanal (DQA), mestres artesans amb Carta de Mestre Artesà
(CMA) i artesans amb Carta d’Artesà (CA) ubicades a les Illes Balears.
S’entén per microempreses les empreses que tenguin menys de 10 empleats o un volum de negoci anual o un balanç general que no superi els 2 milions
d’euros.
2. Projectes o actuacions subvencionables:

El director general d’Indústria
Guillem Fullana Daviu

a) Adquisició d’immobilitzat per a millorar el procés de producció i/o la
venda i/o la comercialització del producte autòcton o artesà.

—o—

Empreses amb marca de garantia dels consells insulars o denominació
d’origen o indicació geogràfica protegida de la Conselleria d’Agricultura i
Pesca: subvenció del 40% de la inversió, amb un màxim de 25.000,00 euros.

Num. 3859
Resolució de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 17
de febrer de 2010 per la qual es convoquen ajudes per a les
empreses dels sectors del comerç i dels serveis
L’Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 8 d’abril de
2008 per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç i serveis (BOIB núm. 52, de 17 d’abril de 2008)
fixa les bases per a fer la convocatòria d’ajudes present, tot això d’acord amb el
text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28
de desembre.
La Comissió Europea va adoptar en data 20 de desembre de 2007 el programa operatiu d’intervenció comunitària del Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER), en el marc de l’objectiu de competitivitat regional i ocupació per a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a
Espanya (CCI 2007 ES 16 2 PO 007), per al període comprès entre l’1 de gener
de 2007 i el 31 de desembre de 2013.
Aquest programa preveu el finançament amb càrrec al FEDER de les
actuacions que s’hi defineixen en els eixos prioritaris, les quals tenen com a
repte la competitivitat per a impulsar un model de desenvolupament sostenible
amb tres àrees fonamentals: innovació i economia del coneixement, protecció
mediambiental, i accés a les comunicacions i serveis d’interès general amb
objectius específics.
Així doncs, la prioritat 1 del programa, ‘Economia del coneixement
(I+D+I, societat de la informació), innovació i desenvolupament empresarial’,
és el pilar fonamental de l’estratègia de la millora de la competitivitat a les Illes
Balears, i és per aquest motiu que s’ha previst dur a terme actuacions vinculades a la inversió en empreses i també en PIME.
Per altra banda, el Reglament (CE) número 1998/2006 de la Comissió, de
15 de desembre de 2006, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat a
les ajudes de minimis (Diari Oficial de la Unió Europea L 379/5, de 28 de des-

La resta de les empreses: subvenció del 30% de la inversió, amb un
màxim de 25.000,00 euros.
No són subvencionables l’immobilitzat immaterial, la compra de locals i
de vehicles.
b) Assistència, en qualitat d’expositor, a fires d’artesania que es facin fora
de l’illa de residència.
Subvenció del 50% del cost, amb un màxim de 9.000,00 euros per fira,
amb un màxim d’assistència de quatre fires a l’any.
Són despeses subvencionables: el lloguer de l’espai, el muntatge i la gestió de l’estand d’exposició i el transport dels productes, sempre que aquest transport es faci per mitjans aliens; en cas que aquest transport es faci amb vehicle
propi, es considera despesa subvencionable el cost del transport marítim del
vehicle, excloent-ne el dels passatgers. També es considera subvencionable l’edició de material per a promocionar l’expositor i fer-ne publicitat.
Per causes justificades es pot substituir una fira per una altra sense que
això modifiqui la quantitat total de la subvenció aprovada, sempre que es mantengui el mateix cost o sigui superior a l’admès inicialment.
c) Edició de catàlegs, fullets, campanyes de publicitat en premsa, ràdio,
televisió, tanques o altres mitjans de difusió de productes de l’empresa.
Subvenció del 75% de la inversió, amb un màxim de 3.000,00 euros per
beneficiari.
3. Documentació específica que s’ha d’aportar, a més de la general:
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- Alta de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) o declaració censal.
Tercer
Modernització del comerç i dels serveis i la seva adaptació a criteris de
competitivitat i qualitat
1. Beneficiaris
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aplicacions informàtiques, etc.), amb l’objectiu d’oferir un millor servei al client
i millorar la gestió de l’establiment.
c) Equipament específic per al transport auxiliar utilitzat per l’establiment
comercial (carretons elevadors, equipaments frigorífics, etc.).
d) Les inversions destinades a la instal·lació, el condicionament o la reforma de locals en cas de trasllat d’activitat.

- Les persones físiques i jurídiques i les agrupacions de persones físiques
o jurídiques privades.

e) L’obtenció dels certificats ISO 9001, ISO 14001 o EMAS, ISO 22000,
OHSAS 18001 i ISO 27001.

- Les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat jurídica o patrimoni separat que, encara que no tenguin personalitat jurídica, puguin dur a
terme inversions d’aquest tipus.

2.2. La quantia de la subvenció per a les inversions en actius fixos té una
limitació de 25.000,00 euros en tots els casos i sense cap excepció per a tots els
projectes presentats per un mateix beneficiari.

Aquests beneficiaris han de ser titulars de petites empreses del sector del
comerç o del sector dels serveis, amb seu social a les Illes Balears, i han de complir els requisits que estableix l’article 4 de l’Ordre de la consellera de Comerç,
Indústria i Energia de 8 d’abril de 2008.

2.3. La quantia de la subvenció per a l’obtenció dels certificats esmentats
en l’apartat e) del punt 2.1 anterior és del 50% de la inversió, fins a un màxim
de 3.000,00 euros per norma certificada. Per a justificar aquesta actuació s’ha de
presentar el certificat corresponent elaborat per una institució acreditada per
l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC) o per un organisme equivalent, juntament amb la justificació de les despeses.

Dins la categoria de PIME, es considera petita empresa la que disposa de
menys de 50 treballadors i té un volum de negocis anual o un balanç general que
no supera els 10 milions d’euros.
Els establiments del sector del comerç han de sol·licitar la inscripció en el
Registre General de Comerç de les Illes Balears (secció d’Establiments
Comercials), en el supòsit que no hi estiguin inscrits.
Les petites empreses sol·licitants d’ajudes per a la modernització del
comerç i dels serveis i la seva adaptació a criteris de competitivitat i qualitat han
d’exercir alguna o algunes de les activitats incloses en els epígrafs de l’IAE
–impost regulat pels reials decrets legislatius 1175/1990, de 28 de setembre, i
1259/1991, de 2 d’agost– que es detallen a continuació:

2.4. No són objecte de subvenció les despeses següents:
- La instal·lació, la reforma o l’equipament dels establiments de comerç
detallista situats en polígons industrials o de serveis, excepte els tallers de reparació de vehicles automòbils, bicicletes i altres vehicles (epígraf 691.2 de
l’IAE).
- Els establiments definits en l’article 5.4 de la Llei 8/2009, de 16 de desembre, de reforma de la Llei 11/2001, de 15 de juny, d’ordenació de l’activitat
comercial a les Illes Balears per a la transposició de la Directiva 2006/123/CE
del Parlament europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior.

Activitats de comerç a l’engròs:
- El traspàs de locals comercials.
- Grup 612: tots els epígrafs
- Grup 613: tots els epígrafs
- Grup 614: tots els epígrafs, excepte els epígrafs 614.1 i 614.4
- Grup 615: tots els epígrafs
- Grup 617: tots els epígrafs
- Grup 619: tots els epígrafs, excepte l’epígraf 619.8
Activitats de comerç detallista:
- Grup 641: tots els epígrafs
- Grup 642: tots els epígrafs
- Grup 643: tots els epígrafs
- Grup 644: tots els epígrafs
- Grup 645: tots els epígrafs
- Grup 647: únicament, els epígrafs 647.1, 647.2 i 647.3
- Grup 651: tots els epígrafs
- Grup 652: tots els epígrafs, excepte l’epígraf 652.1
- Grup 653: tots els epígrafs
- Grup 654: tots els epígrafs
- Grup 656: tots els epígrafs
- Grup 657: tots els epígrafs
- Grup 659: tots els epígrafs, excepte l’epígraf 659.8
- Grup 662: tots els epígrafs
- Grup 663: tots els epígrafs
- Grup 691: tots els epígrafs
Activitats de serveis:
- Grup 845
- Grup 856: únicament, l’epígraf 856.2
- Grup 971: tots els epígrafs
- Grup 972: tots els epígrafs
- Grup 973: únicament, l’epígraf 973.1
- Grup 975: tots els epígrafs
Quan una empresa formi part d’un grup empresarial, segons la definició
que en fa l’article 42 del Codi de comerç, a tots els efectes d’aquesta Resolució
es considera el conjunt del grup d’empreses.

- L’adquisició de béns usats, la instal·lació i el mobiliari d’oficina i despatxos, i elements en exposició (banys, cuines, materials per a la construcció).
- La compra o la construcció d’immobles.
- Les inversions destinades a la venda automàtica i l’adquisició de màquines expenedores de productes.
- L’adquisició d’ordinadors portàtils o de telefonia mòbil.
- Les despeses corrents d’immobilitzat immaterial i les inversions finançades a través d’arrendament financer (lísing).
- L’impost sobre el valor afegit (IVA).
3. Import de l’ajuda
3.1. A les sol·licituds del programa per a la modernització del comerç i
dels serveis i la seva adaptació a criteris de competitivitat i qualitat s’ha d’aplicar com a norma general un percentatge de subvenció del 16% de la inversió
admesa.
Malgrat l’anterior:
- Si el sol·licitant pertany a una associació empresarial del sector, el percentatge que s’ha d’aplicar és del 19%.
- Si l’establiment objecte de la inversió s’ubica en una població de menys
de 5.000 habitants, el percentatge que s’ha d’aplicar és del 22%.
- Si l’establiment objecte de la inversió té acreditada la possessió d’un certificat de qualitat o la consideració de comerç excel·lent, el percentatge que s’ha
d’aplicar és del 22%.
Aquests percentatges no són acumulables.
3.2. Documentació específica que s’ha d’aportar, a més de la general:

2. Projectes o actuacions subvencionables
a) Empreses de comerç:
2.1. Objecte de les inversions:
a) Obra civil i instal·lacions per a reformar i innovar els establiments.
b) Adquisició d’equipament (mobiliari, maquinària, equips informàtics i

- Sol·licitud d’inscripció en el Registre General de Comerç, en cas de no
estar-hi inscrites.
b) Empreses de serveis:

BOIB

Num. 33

- Llicència municipal d’obertura de l’establiment on es fa la inversió o la
sol·licitud d’aquesta.
- IAE o declaració censal sobre l’activitat.
Quart
Import econòmic
1. L’import econòmic d’aquesta convocatòria és de 2.000.000 d’euros.
Les subvencions s’han de concedir amb càrrec al pressupost de la Comunitat
Autònoma i, concretament, amb càrrec al centre de cost 21401, subprograma
G/763A01, capítol 7, article 77 FF 31108 de l’exercici de l’any 2010.
Sempre que les disponibilitats pressupostàries ho permetin, es poden augmentar els imports d’aquesta convocatòria.
Cinquè
Sol·licituds i documentació
1. Les sol·licituds, que han d’anar dirigides a la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia, s’han de presentar en el Registre de la Conselleria, en el de
les seves delegacions o en qualsevol altre lloc dels que estableix l’article 38.4
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, segons els models normalitzats
que figuren com a annexos d’aquesta Resolució.
2. Els sol·licitants han de presentar:
a) Sol·licitud de subvenció segons els models d’annex d’aquesta
Resolució.
b) DNI, NIF o targeta d’identificació fiscal del sol·licitant o del seu representant legal, si és el cas.
c) En cas que no siguin perceptors de la Comunitat Autònoma, un imprès
de sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, model TG-002, degudament emplenat, o un
document bancari acreditatiu de la titularitat del compte.
d) Declaració escrita sobre qualsevol altra ajuda de minimis rebuda durant
el dos exercicis fiscals anteriors i durant l’exercici fiscal en curs (Reglament CE
núm. 1998/2006 de la Comissió).
3. Quan el sol·licitant aporti en la sol·licitud un número de fax, s’entén que
aquest es facilita a l’efecte de notificacions dels actes de tràmit, i es poden practicar, a través d’aquest mitjà, les notificacions als efectes que determina l’article
59 de la Llei 30/1992.
4. En tots els casos, és necessari presentar un pressupost o factures proforma de l’actuació proposada. Es considera que només són despeses subvencionables les que afectin directament l’acció que s’ha de realitzar. En cas d’inversions ja fetes, s’han de presentar els originals de les factures de la inversió.
Per als projectes de quantia superior a 30.000,00 euros, en cas d’execució
d’obres, o a 12.000,00 euros, en cas de subministrament de béns d’equip o prestació de serveis per una empresa de consultoria o assistència tècnica, s’han de
presentar, com a mínim, tres ofertes anteriors a l’execució del projecte, llevat
que per les seves característiques especials no hi hagi entitats suficients per a
poder fer-les, o llevat que la despesa s’hagi fet anteriorment a la sol·licitud.
L’elecció de les ofertes presentades s’ha de fer de conformitat amb els criteris
d’eficàcia i d’economia, i s’ha de justificar expressament en cas que l’elecció no
hagi recaigut en la proposta econòmica més avantatjosa, segons el model de
l’annex 4 d’aquesta Resolució.
5. La Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, en qualsevol moment,
pot sol·licitar als interessats la documentació i la informació complementària
que consideri necessàries per a resoldre l’expedient.
6. En el supòsit que algun dels documents esmentats en ocasió de la tramitació d’altres expedients a la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia ja
s’hagin presentat, no és necessari aportar-los de nou, sempre que es facin constar la data i l’òrgan o dependència en què es varen presentar o, si és el cas, en
què es varen emetre, que no hagin transcorregut més de cinc anys des de l’acabament del procediment corresponent i que no hagin sofert modificacions.
7. Quan es tracti d’agrupacions de persones físiques o jurídiques privades
sense personalitat, s’han de fer constar de manera explícita, tant en la sol·licitud
com en la resolució de concessió, els compromisos d’execució assumits per
cada membre de l’agrupació, com també l’import de la subvenció que ha d’aplicar cadascun d’aquests, que igualment tenen la consideració de beneficiaris.
En tot cas, s’ha de nomenar un representant o apoderat únic de l’agrupació amb
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poders suficients per a complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l’agrupació. Així mateix, aquesta no s’entén dissolta fins que no hagin
transcorregut els terminis de prescripció que fixen l’article 22 del text refós de
la Llei de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat pel
Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, i els articles 57 i 60 del text refós de la
Llei de subvencions.
8. Als beneficiaris d’aquesta convocatòria se’ls ha d’aplicar la norma de
minimis que determina que l’ajuda de minimis no pot ser superior a 200.000
euros durant un període de tres exercicis fiscals.
Sisè
Termini de presentació
El termini per a presentar les sol·licituds és de dos mesos des de la publicació d’aquesta Resolució de convocatòria o fins que s’exhaureixi la quantia
econòmica assignada a aquesta.
Si aquesta circumstància es produeix amb anterioritat a la durada màxima
que fixa el paràgraf anterior, s’ha de suspendre la concessió de les ajudes mitjançant la publicació corresponent en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de
la resolució de la consellera de Comerç, Indústria i Energia.
Setè
Procediment per a concedir les subvencions
1. Les sol·licituds de subvenció s’han de resoldre individualment a mesura que entrin en el registre de l’òrgan competent, encara que no hagi acabat el
termini de presentació, fins que s’exhaureixin els crèdits destinats a la convocatòria i, si no és el cas, fins que es resolguin tots els expedients presentats dins el
termini.
2. En cas que l’expedient no tengui la documentació que requereix l’apartat quart d’aquesta Resolució, s’ha d’enviar un escrit que requereixi la presentació de la documentació que hi manca en el termini de deu dies. En aquest
cas, la data de presentació de l’esmena és la que estableix l’ordre per a resoldre
l’expedient.
Vuitè
Competència i resolució
1. La Direcció General de Comerç és l’òrgan competent per a tramitar les
sol·licituds d’ajudes d’aquesta convocatòria. Una vegada que els tècnics d’aquesta Direcció General hagin determinat que les sol·licituds són completes i
conformes amb el contingut d’aquesta Resolució, el director general de Comerç
ha d’emetre una proposta de resolució, la qual s’ha de comunicar als interessats
perquè, en el termini màxim de deu dies, hi puguin al·legar el que considerin
oportú.
En el supòsit d’expedients respecte als quals s’hagi sol·licitat que se’n
completi la documentació d’acord amb l’article 71 de la Llei 30/1992, el seu
número d’ordre queda supeditat a la data en què se’n completi aquesta documentació.
2. La resolució expressa de la consellera de Comerç, Indústria i Energia
finalitza el procediment de concessió de la subvenció i ha de motivar i fixar,
amb caràcter definitiu, la quantia individual de la subvenció concedida. Aquesta
resolució s’ha de notificar als interessats d’acord amb el que disposen els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992. A més, la resolució s’ha de dictar i s’ha de notificar dins el període de sis mesos, comptadors des de la data d’acabament del
termini per a presentar les sol·licituds.
3. La resolució de concessió ha d’especificar els següents aspectes: beneficiari; descripció i import de l’activitat que se subvenciona; quantia; partida
pressupostària a la qual s’aplica; termini per a dur a terme l’activitat; justificació de les activitats objecte d’ajuda, i termini per a presentar els justificants. En
qualsevol cas, el termini màxim de justificació és el 30 de novembre de l’any en
curs.
La resolució s’ha de notificar als interessats d’acord amb el que disposen
els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992.
4. Les resolucions de la consellera de Comerç, Indústria i Energia que
concedeixin o deneguin l’ajuda sol·licitada finalitzen la via administrativa i,
contra aquestes, s’hi pot interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes; o bé, un recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà que hagin estat notificades.
5. En cas que el beneficiari rebi altres subvencions o ajudes per a la mateixa activitat o tipus d’actuació, l’import de les subvencions que estableix aquesta Resolució no pot ser, en cap cas, de tal quantia que, de forma aïllada o en con-
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currència amb altres subvencions o ajudes, superi el cost de l’activitat subvencionada.
Novè
Pagament i justificació d’activitats
1. El pagament de la subvenció únicament es pot fer efectiu una vegada
dictada la resolució corresponent i justificada de manera suficient la realització
de l’activitat subvencionada, mitjançant la presentació de la següent documentació:
a) Sol·licitud de pagament.
b) Memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions
imposades a la concessió de la subvenció, amb la indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.
c) Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades,
que ha de contenir:

27-02-2010

4. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que faci la Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia i a les actuacions de control financer que duguin a
terme la Intervenció General de la Comunitat Autònoma, la Sindicatura de
Comptes i altres autoritats de control.
5. Comprometre’s a destinar els béns, durant cinc anys com a mínim, al fi
concret per al qual s’ha concedit la subvenció, en cas que aquests siguin inscriptibles en un registre públic, o durant dos anys per a la resta de béns.
6. Assumir la responsabilitat d’informar que l’activitat executada ha estat
seleccionada en el marc del programa operatiu FEDER i fer-ne publicitat, d’acord amb l’article 8 del Reglament (CE) número 1828/2006 de la Comissió, de
8 de desembre de 2006 (Diari Oficial de la Unió Europea L 45/5, de 15 de febrer
de 2007).
7. Acceptar la publicació en la llista de beneficiaris dels fons percebuts i
el nom de l’operació cofinançada, d’acord amb els articles 6 i 7 del Reglament
(CE) número 1828/2006 de la Comissió.

1r. Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió i la data de pagament. En cas que la subvenció s’atorgui d’acord amb un pressupost, s’han d’indicar les desviacions esdevingudes, tot això acompanyat dels originals de les
factures, que s’han de retornar als beneficiaris.

1. La convocatòria es regeix pel que disposen aquesta Resolució i l’Ordre
de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 8 d’abril de 2008.

2n. Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions, amb la indicació de l’import i la seva procedència.

2. A tot el que no estableixen ni aquesta Resolució ni l’Ordre esmentada
s’ha d’aplicar el text refós de la Llei de subvencions.

2. Els justificants de pagament que acompanyin les factures s’han d’acreditar mitjançant un document, extracte o certificat bancari que en justifiqui el
pagament. Només en els pagaments inferiors a 500 euros (IVA inclòs) és justificant suficient el rebut de pagament firmat pel proveïdor. No s’admeten factures justificatives inferiors a 50 euros (IVA inclòs).
En cas que l’expedient de pagament no tengui la documentació necessària per a comprovar la justificació i l’aplicació de la subvenció, l’òrgan competent ha de sol·licitar al beneficiari que esmeni els defectes de la justificació dins
els deu dies següents comptadors des de l’endemà d’haver rebut el requeriment
d’esmena.
En el supòsit que no es justifiqui totalment la realització de l’activitat subvencionada, però s’hagi complert parcialment la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció, aquesta s’ha de revisar i s’ha de minorar proporcionalment.
3. Tota alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a concedir la subvenció i, en tot cas, l’obtenció concurrent de subvencions o ajudes
atorgades per altres administracions o ens, públics o privats, nacionals o internacionals, pot donar lloc a la modificació de la resolució de la concessió.
4. La falta de justificació en els termes i els terminis que estableixi la resolució d’atorgament de la subvenció, la modificació del projecte presentat sense
que aquesta Conselleria l’hagi aprovada prèviament, així com la desviació de les
subvencions o l’aplicació diferent a la que estableix la norma, determinen la
revocació de la subvenció.

Onzè
Normativa d’aplicació

Dotzè
Tramitació telemàtica
En cas que durant la tramitació de les subvencions d’aquesta convocatòria, la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia implanti qualsevol procediment o actuació de tramitació telemàtica, els beneficiaris poden tenir accés per
mitjans electrònics a la informació i al procediment administratiu.
Tretzè
Publicació
Aquesta Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Palma, 17 de febrer de 2010
La consellera de Comerç, Indústria i Energia
Francesca Vives i Amer
DGC-2010 ARTESANS
ANNEX 1
Sol·licitud de subvenció per al programa del foment del comerç de productes
autòctons i artesanals de les Illes Balears

5. Les inversions objecte de les sol·licituds s’han de fer en el període comprès entre l’1 de novembre de 2009 i el 31 d’octubre de 2010 (ambdós inclosos).

L’empresa ________________________, amb CIF núm. _______________,
domiciliada a _______________, carrer ____________________, núm.____,
codi postal _____ .
Epígraf d’activitat econòmica _______ Telèfon ________ Fax (*) ________.

6. En cap cas no s’han de tenir en consideració, com a justificants de la
inversió subvencionada, les factures emeses amb anterioritat a l’1 de novembre
de 2009.

(Nom i llinatges representant empresa) __________________________, amb DNI
núm. __________, adreça per a notificacions _____________________.
Núm. Registre Artesà, de Mestre Artesà o Empresa amb DQA: ___________

Desè
Obligacions del beneficiari
D’acord amb el que estableixen l’article 15 de l’Ordre de la consellera de
Comerç, Indústria i Energia de 8 d’abril de 2008 i l’article 11 del text refós de
la Llei de subvencions, els beneficiaris queden obligats a:
1. Acreditar davant la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia el compliment efectiu dels requisits i les condicions que s’exigeixen per a concedir les
ajudes i, especialment, el manteniment de l’activitat quan es requereixi expressament.
2. Comunicar a la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia la sol·licitud
d’altres ajudes per a les mateixes inversions o activitats cursades davant qualsevol altra administració o organisme públic o privat i, si és el cas, la seva concessió i quantia.
3. Comunicar a la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia l’obtenció
de qualsevol altra ajuda de minimis rebuda durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l’exercici fiscal en curs.

(*) Vàlid per a les notificacions d’actes de tràmit.
EXPÒS:
1. Que em vull acollir a la convocatòria de subvencions de l’any 2010 per
a dur a terme actuacions per als sectors del comerç i dels serveis de les Illes
Balears.
(Senyalau amb una X la mesura a què us voleu acollir d’acord amb la convocatòria.)
( ) Adquisició d’immobilitzat per a millorar el procés de producció i/o la
venda i/o la comercialització del producte autòcton o artesà
…………………………… euros.
( ) Assistència, en qualitat d’expositor, a fires d’artesania que es facin fora
de l’illa de residència …………………………………….. euros.
( ) Edició de catàlegs, fullets, campanyes de publicitat en premsa, ràdio,
televisió, tanques o altres mitjans de difusió, dels productes de l’empresa
................………… euros.
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Breu descripció de la inversió:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Localització de l’establiment objecte de la inversió:
Adreça:___________________________ Localitat: __________________
CP:________

27-02-2010
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amb DNI núm. ______________, adreça per a notificacions _____________
_____________________________________________________________ .
Núm. de Registre General de Comerç de les Illes Balears (secció d’Establiments
Comercials) _______________________________________

(*) Vàlid per a les notificacions d’actes de tràmit.
EXPÒS:
1. Que em vull acollir a la convocatòria de subvencions de l’any 2010 per
a dur a terme actuacions per als sectors del comerç i dels serveis de les Illes
Balears.

2. Per tot això, adjunt la documentació següent:
( ) DNI o NIF i/o targeta d’identificació fiscal del sol·licitant.
( ) Imprès de transferència bancària (TG-002) emplenat (*).
( ) Pressupost o factures proforma de la inversió proposada.
( ) Còpia de constitució de la comunitat i declaració dels compromisos
dels membres comunitaris (només per a agrupacions o persones físiques o jurídiques privades sense personalitat).
( ) Alta de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) o declaració censal.

(Senyalau amb una X la mesura a què us voleu acollir d’acord amb la
convocatòria.)

(*) Només en cas que el beneficiari no sigui perceptor de la Comunitat
Autònoma.

( ) Equipament específic per al transport auxiliar utilitzat per l’establiment
comercial (carretons elevadors, equipaments frigorífics, etc.) ....…………
euros.

3. Que, per a l’actuació esmentada:
(Senyalau amb una X el vostre cas)
( ) SÍ he sol·licitat o he rebut una altra ajuda pel mateix concepte.
( ) NO he sol·licitat o he rebut una altra ajuda pel mateix concepte.

( ) Les inversions destinades a la instal·lació, el condicionament o la reforma de locals, en cas de trasllat d’activitat ……………………………….. euros.

4. La presentació de la sol·licitud suposa l’acceptació, per part de la persona interessada, de les prescripcions que contenen les bases i aquesta convocatòria, com també l’autorització a l’òrgan instructor del procediment perquè, si
és procedent, obtengui de forma directa el certificat de l’Agència Estatal de
l’Administració Tributària i de la Tresoreria General de la Seguretat Social que
justifica que està al corrent de les obligacions tributàries i davant la Seguretat
Social i, en cas d’empreses societàries, el certificat o nota simple del Registre
Mercantil.
El sol·licitant pot denegar expressament l’autorització a què es refereix el
paràgraf anterior. En aquest cas, ha de senyalar amb una X el següent:

( ) Obra civil i instal·lacions per a reformar i innovar els establiments
…………………………… euros.
( ) Adquisició d’equipament (mobiliari, maquinària, equips informàtics i
aplicacions informàtiques, etc.), amb l’objectiu d’oferir un millor servei al client
i millorar la gestió de l’establiment ………………………..….. euros.

( ) L’obtenció dels certificats ISO 9001, ISO 14001 o EMAS, ISO 22000,
OHSAS 18001 i ISO 27001 (encerclau el que correspongui)
………………………………………………………… euros.
Breu descripció de la inversió:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________.
Localització de l’establiment objecte de la inversió:
Adreça:____________________ Localitat: ______________ CP:________

( ) Deneg l’autorització a què es refereix el paràgraf 4 anterior, per la qual
cosa aport la següent documentació:
( ) Certificat de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària d’estar al
corrent de les obligacions tributàries.
( ) Certificat d’estar al corrent davant la Tresoreria General de la Seguretat
Social.
( ) Certificat o nota simple del Registre Mercantil de l’empresa sol·licitant.
5. Que complesc les característiques de PIME amb la condició de petita
empresa, d’acord amb les condicions que assenyala l’apartat tercer de la
Resolució de convocatòria.
6. D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, em don per assabentat o assabentada que les
dades personals recollides s’incorporaran i es tractaran en un fitxer específic, als
efectes de gestionar la tramitació de les ajudes i, en tot cas, als efectes estadístics. L’òrgan responsable del fitxer és la Direcció General de Comerç.
Per tot això,
DEMAN:

2. Per tot això, adjunt la documentació següent:
( ) DNI o NIF i/o targeta d’identificació fiscal del sol·licitant.
( ) Imprès de transferència bancària (TG-002) emplenat (*).
( ) Pressupost o factures proforma de la inversió proposada.
( ) Còpia de constitució de la comunitat i declaració dels compromisos
dels membres comunitaris (només per a agrupacions o persones físiques o jurídiques privades sense personalitat).
( ) Acreditació de pertànyer a una associació empresarial del sector.
( ) Acreditació d’un certificat de qualitat.
( ) Acreditació de Comerç Excel·lent.
(*) Només en cas que el beneficiari no sigui perceptor de la Comunitat
Autònoma.
A més de la següent documentació específica per a empreses no inscrites
en el Registre General de Comerç:
( ) Imprès de sol·licitud d’inscripció degudament emplenat.
( ) Llicència municipal d’obertura de l’establiment on es fa la inversió o
la sol·licitud d’aquesta.
( ) Document acreditatiu de la propietat o disponibilitat del local.
( ) Alta de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) o declaració censal.

La subvenció per a dur a terme les actuacions esmentades.
3. Que, per a l’actuació esmentada:
_______________, _____ d_______________ de 2010
(Senyalau amb una X el vostre cas)
(Signatura)
DIRECCIÓ GENERAL DE COMERÇ. CONSELLERIA DE COMERÇ,
INDÚSTRIA I ENERGIA

( ) SÍ he sol·licitat o he rebut una altra ajuda pel mateix concepte.
( ) NO he sol·licitat o he rebut una altra ajuda pel mateix concepte.

L’empresa _________________________, amb CIF núm. ______________,
domiciliada a _________, carrer __________, núm.____, codi postal _____ .
Epígraf d’activitat econòmica _______ Telèfon _______ Fax (*) _________.

4. La presentació de la sol·licitud suposa l’acceptació, per part de la persona interessada, de les prescripcions que contenen les bases i aquesta convocatòria, com també l’autorització a l’òrgan instructor del procediment perquè, si
és procedent, obtengui de forma directa el certificat de l’Agència Estatal de
l’Administració Tributària i de la Tresoreria General de la Seguretat Social que
justifica que està al corrent de les obligacions tributàries i davant la Seguretat
Social i, en cas d’empreses societàries, el certificat o nota simple del Registre
Mercantil.

(Nom i llinatges representant empresa) ______________________________,

El sol·licitant pot denegar expressament l’autorització a què es refereix el

DGC-2010 COMERÇ
ANNEX 2
Sol·licitud de subvenció per a empreses de comerç
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paràgraf anterior. En aquest cas, ha de senyalar amb una X el següent:
( ) Deneg l’autorització a què es refereix el paràgraf 4 anterior, per la qual
cosa aport la següent documentació:
( ) Certificat de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària d’estar al
corrent de les obligacions tributàries.
( ) Certificat d’estar al corrent davant la Tresoreria General de la Seguretat
Social.
( ) Certificat o nota simple del Registre Mercantil de l’empresa sol·licitant.
5. Que complesc les característiques de PIME amb la condició de petita
empresa, d’acord amb les condicions que assenyala l’apartat tercer de la
Resolució de convocatòria.
6. D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, em don per assabentat o assabentada que les
dades personals recollides s’incorporaran i es tractaran en un fitxer específic, als
efectes de gestionar la tramitació de les ajudes i, en tot cas, als efectes estadístics. L’òrgan responsable del fitxer és la Direcció General de Comerç.
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( ) Imprès de transferència bancària (TG-002) emplenat (*).
( ) Pressupost o factures proforma de la inversió proposada.
( ) Còpia de constitució de la comunitat i declaració dels compromisos
dels membres comunitaris (només per a agrupacions o persones físiques o jurídiques privades sense personalitat).
( ) Acreditació de pertànyer a una associació empresarial del sector.
( ) Acreditació d’un certificat de qualitat.
( ) Acreditació de Comerç Excel·lent.
( ) Llicència municipal d’obertura de l’establiment on es fa la inversió o
la seva sol·licitud.
( ) Alta de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) o declaració censal.
(*) Només en cas que el beneficiari no sigui perceptor de la Comunitat
Autònoma.
3. Que, per a l’actuació esmentada:
(Senyalau amb una X el vostre cas)
( ) SÍ he sol·licitat o he rebut una altra ajuda pel mateix concepte.
( ) NO he sol·licitat o he rebut una altra ajuda pel mateix concepte.

Per tot això,
DEMAN:
La subvenció per a dur a terme les actuacions esmentades.
_______________, _____ d_______________ de 2010
(Signatura)

4. La presentació de la sol·licitud suposa l’acceptació, per part de la persona interessada, de les prescripcions que contenen les bases i aquesta convocatòria, com també l’autorització a l’òrgan instructor del procediment perquè, si
és procedent, obtengui de forma directa el certificat de l’Agència Estatal de
l’Administració Tributària i de la Tresoreria General de la Seguretat Social que
justifica que està al corrent de les obligacions tributàries i davant la Seguretat
Social i, en cas d’empreses societàries, el certificat o nota simple del Registre
Mercantil.

DIRECCIÓ GENERAL DE COMERÇ. CONSELLERIA DE COMERÇ,
INDÚSTRIA I ENERGIA

El sol·licitant pot denegar expressament l’autorització a què es refereix el
paràgraf anterior. En aquest cas, ha de senyalar amb una X el següent:

DGC-2010 EMPRESES DE SERVEIS
ANNEX 3
Sol·licitud de subvenció per a empreses de serveis

( ) Deneg l’autorització a què es refereix el paràgraf 4 anterior, per la qual
cosa aport la següent documentació:

L’empresa ___________________________, amb CIF núm. ____________,
domiciliada a _________, carrer __________, núm._____, codi postal _____.
Epígraf d’activitat econòmica ________ Telèfon ________ Fax (*) _______.
(Nom i llinatges representant empresa) ______________________________,
amb DNI núm. _______________, adreça per a notificacions
_____________________________________________________________.

(*) Vàlid per a les notificacions d’actes de tràmit.
EXPÒS:
1. Que em vull acollir a la convocatòria de subvencions de l’any 2010 per
a dur a terme actuacions per als sectors del comerç i dels serveis de les Illes
Balears.
(Senyalau amb una X la mesura a què us voleu acollir d’acord amb la convocatòria.)

( ) Certificat de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària d’estar al
corrent de les obligacions tributàries.
( ) Certificat d’estar al corrent davant la Tresoreria General de la Seguretat
Social.
( ) Certificat o nota simple del Registre Mercantil de l’empresa sol·licitant.
5. Que complesc les característiques de PIME amb la condició de petita
empresa, d’acord amb les condicions que assenyala l’apartat tercer de la
Resolució de convocatòria.
6. D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, em don per assabentat o assabentada que les
dades personals recollides s’incorporaran i es tractaran en un fitxer específic, als
efectes de gestionar la tramitació de les ajudes i, en tot cas, als efectes estadístics. L’òrgan responsable del fitxer és la Direcció General de Comerç.
Per tot això,

( ) Obra civil i instal·lacions per a reformar i innovar els establiments
…………………………… euros.

DEMAN:

( ) Adquisició d’equipament (mobiliari, maquinària, equips informàtics,
aplicacions informàtiques, etc.), amb l’objectiu d’oferir un millor servei al client
i millorar la gestió de l’establiment …………………………….. euros.

La subvenció per a dur a terme les actuacions esmentades.

( ) Equipament específic per al transport auxiliar utilitzat per l’establiment
comercial ………… euros.
( ) Les inversions destinades a la instal·lació, el condicionament o la reforma de locals, en cas de trasllat d’activitat .…………………………….…. euros.

(Signatura)

( ) L’obtenció dels certificats ISO 9001, ISO 14001 o EMAS, ISO 22000,
OHSAS 18001 i ISO 27001 (encerclau el que correspongui)
………………………….……………………………. euros.

_______________, _____ d_______________ de 2010

DIRECCIÓ GENERAL DE COMERÇ. CONSELLERIA DE COMERÇ,
INDÚSTRIA I ENERGIA
ANNEX 4
Relació dels pressuposts sol·licitats
Per a les obres aprovades superiors a 30.000,00 euros.

Breu descripció de la inversió:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Localització de l’establiment objecte de la inversió:
Adreça:___________________ Localitat: ________________ CP:________

2. Per tot això, adjunt la documentació següent:
( ) DNI o NIF i/o targeta d’identificació fiscal del sol·licitant.

Per a subministraments de béns d’equip, prestació de serveis de consultoria o assistència tècnica superiors a 12.000,00 euros.
Beneficiari:………………..CIF:…………….Núm. d’exp.:…………..
Empresa

Import

Pressupost triat

1. ………………………
2. ………………………
3. ………………………

………..……………....
………..……………....
………..……………....

………………………..

1. ………………………

………..……………....

………………………..

BOIB
2. ………………………
3. ………………………

………..……………....
………..……………....

1. ………………………
2. ………………………
3. ………………………

………..……………....
………..……………....
………..……………....

………………………..

Si el pressupost elegit no és el més econòmic, s’ha d’acompanyar d’una
memòria justificativa:
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA de l’elecció del pressupost
Si no s’aporten tres pressuposts:
MANIFESTACIÓ del beneficiari que no s’aporten, ja que no hi ha en el
mercat més empreses subministradores.
(Signatura)
DEMAN:
La subvenció per a dur a terme les actuacions esmentades.
________________, ______ d ________________ de 2010
(Signatura)
DIRECCIÓ GENERAL DE COMERÇ. CONSELLERIA DE COMERÇ,
INDÚSTRIA I ENERGIA
ANNEX 5
Declaració responsable de subvencions subjectes al règim de minimis
(Nom i llinatges)......................................................................................,
DNI......................…..., en nom i representació de la persona física/jurídica
amb

DECLAR:
1. Que aquesta persona física/jurídica ( ) SÍ / ( ) NO (senyalau amb una
X el vostre cas) ha rebut durant els tres darrers exercicis fiscals (2008, 2009 i
2010) les següents subvencions subjectes al règim de minimis, per un import
total d ............... euros.
Organisme públic

Data de resolució
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Quantia

2. Que em compromet a comunicar per escrit a la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia, en el termini màxim de deu dies hàbils, comptadors des de
l’endemà d’haver rebut les notificacions corresponents, qualsevol modificació
que es produeixi respecte a aquesta declaració.
3. Que conec el caràcter de minimis de l’ajuda que, si és el cas, obtengui
amb aquesta sol·licitud, i em compromet a no rebre, individualment o acumuladament, ajudes amb el mateix caràcter de minimis que superin el límit de
200.000 euros en el període de tres anys a partir de la data de concessió.
.............................., ........ d......................... de 2010
(Nom, llinatges i signatura del representant. Segell de l’empresa)
Segons el Reglament (CE) número 1998/2006 de la Comissió, de 15 de
desembre de 2006, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE a les
ajudes de minimis, publicat en el Diari Oficial de la Unió Europea de 28 de desembre de 2006, l’import total de les diferents ajudes concedides a un mateix
beneficiari en concepte d’ajudes de minimis no ha de ser superior a 200.000
euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. El període s’ha de determinar prenent com a referència els dos exercicis fiscals anteriors i l’exercici fiscal en curs.
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Num. 3876
Resolució de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 17
de febrer de 2010 per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions a petites i mitjanes empreses d’interessos de préstecs de
circulant, de l’aval de la Societat de Garantia Recíproca de les
Illes Balears ISBA SGR i de les despeses d’obertura de préstec i
d’estudi de concessió de l’aval
El Decret 123/2008, de 14 de novembre, estableix mesures urgents per al
finançament de petites i mitjanes empreses i microempreses de préstec de circulant, de l’aval i de les despeses d’obertura de préstec i d’estudi de concessió
de l’aval.
Amb l’atorgament d’aquestes subvencions es pretén contribuir al desenvolupament econòmic i a la millora de la competitivitat de les petites i mitjanes
empreses de les Illes Balears posant al seu abast l’accés a recursos financers en
òptimes condicions de termini i tipus d’interès que els permetin escometre amb
solvència les seves activitats de circulant. D’aquesta manera, es dóna continuïtat a les accions iniciades amb la Resolució de la consellera de Comerç,
Indústria i Energia de 10 de desembre de 2008 per la qual s’aprova la convocatòria de la primera edició d’aquestes ajudes, que han comptat amb ISBA SGR
com a entitat col·laboradora en la tramitació, la gestió i el pagament dels expedients de subvenció, col·laboració regulada mitjançant el Conveni marc de regulació de la col·laboració de 12 de desembre de 2008.
Per tot això, dict la següent
RESOLUCIÓ
Primer
Objecte

amb
........................................….............,
NIF/CIF..……..............................,

27-02-2010

Num. 33

Aquesta Resolució té per objecte aprovar la convocatòria de subvencions
a petites i mitjanes empreses i, també, a microempreses que tenguin aprovades
operacions financeres que regula el Decret 123/2008, de 14 de novembre, de
mesures urgents per al finançament de petites i mitjanes empreses i microempreses de préstec de circulant, de l’aval i de les despeses d’obertura de préstec i
d’estudi de concessió de l’aval (BOIB núm. 163, de 20 de novembre de 2008)
per al cost d’obertura i estudi per a l’obtenció dels préstecs, per als interessos
dels préstecs i per al cost de l’aval que es formalitzin a ISBA SGR.
Segon
Definicions
Es considera petita i mitjana empresa la que, en el moment de la sol·licitud, compleixi els següents requisits:
a) Tenir menys de 250 treballadors.
b) Tenir un volum de negoci anual no superior a 50.000.000 d’euros o bé
que el seu balanç general no sigui superior a 43.000.000 d’euros.
c) No estar participada en un 25% o més del seu capital o dels seus drets
de vot per altres empreses que no compleixin els requisits anteriors.
d) Dins la categoria de petita i mitjana empresa, es considera petita empresa la que té menys de 50 treballadors i un volum de negoci anual o un balanç
general que no superi els 10 milions d’euros. Les petites i mitjanes empreses que
no compleixin aquestes característiques tenen la condició de mitjana empresa.
e) S’entén per microempresa la que té menys de 10 treballadors o un
volum de negoci anual o un balanç general que no superi els 2 milions d’euros.
Tercer
Beneficiaris
a) Les persones físiques o jurídiques i les agrupacions de persones físiques
o jurídiques de naturalesa pública o privada.
b) Les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat jurídica o patrimoni separat que, encara que no tenguin personalitat jurídica, puguin dur a
terme les activitats objecte d’aquesta convocatòria.
A més, per tenir la consideració de beneficiari, s’ha de poder qualificar
com a microempresa o petita i mitjana empresa d’acord amb la Recomanació de
la Comissió Europea de 6 de maig de 2003, i s’ha de ser titular d’empreses ubicades a la comunitat autònoma de les Illes Balears, inscrites en el Registre
General de Comerç, en el Registre Industrial o en el Registre d’Indústries
Agràries, segons el cas, sempre que no estiguin excloses de la inscripció per
l’activitat que desenvolupin i compleixin les següents condicions d’acord amb
la seva activitat:

