
A la convocatòria d’ajuts per a la realització de viatges per raons d’inte-
rès social, assistencial o humanitari per a l’any 2010, aprovada per Resolució de
la gerència de la Fundació Balears a l’Exterior de dia 31 de març de 2010, publi-
cada en el BOIB núm.57, de dia 15 d’abril de 2010, es preveu, en el seu punt 4,
que el termini de presentació de sol·licituds finalitzà el 15 d’octubre de 2010.

Arran de la Llei 6/2010, de 17 de juny, de mesures urgents per la reduc-
ció del dèficit públic, s’ha reduït el pressupost de la Fundació Balears a
l’Exterior per a 2010 la qual cosa suposa la redistribució dels imports que ini-
cialment s’havien destinat a les diferents actuacions de la Fundació.

Per tal de disposar de més marge temporal, alhora de poder destinar els
possibles romanents relatius a aquesta convocatòria d’ajuts a d’altres convoca-
tòries obertes amb més demanda, es considera necessari reduir el termini de pre-
sentació de sol·licituds inicialment previst a la convocatòria d’ajuts per a la rea-
lització de viatges per raons d’interès social, assistencial o humanitari per a
l’any 2010.

Per tot això, d’acord amb els Estatuts de la Fundació, els preceptes que
estableix la disposició addicional primera del text refós de la Llei de subven-
cions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, que resulten
aplicables a les fundacions del sector públic, amb les atribucions delegades a la
gerència de la Fundació, mitjançant poder atorgat el 8 de setembre de 2008
davant del notari de Palma Luis Pareja Cerdó, dict la següent

Resolució

1. Modificar la redacció del punt 4 de la convocatòria d’ajuts per a la rea-
lització de viatges per raons d’interès social, assistencial o humanitari per a
l’any 2010, aprovada per Resolució de la gerència de la Fundació Balears a
l’Exterior de dia 31 de març de 2010 (BOIB núm.57, 15-04-2010), pel que fa al
termini per a la presentació de sol·licituds que quedarà redactat de la manera
següent:

‘4. Lloc i termini de presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds amb la documentació adjunta, s’han de presentar a la seu
de la Fundació Balears a l’Exterior, al C/ del Palau Reial, 14A. 07001. Palma.
Illes Balears. Espanya.

La presentació de sol·licituds es pot fer fins el 10 de setembre de 2010.’

2. Ordenar la publicació d’aquesta resolució de modificació de la convo-
catòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 20 d’agost de 2010
La Gerent
Josefa González Jiménez

—————————

Resolución por la que se modifica el plazo de presentación de solicitudes
previsto en la convocatoria de ayudas para la realización de viajes por razones
de interés social, asistencial o humanitario para el año 2010, aprobada por
Resolución de la gerencia de la Fundació Balears a l’Exterior de día 31 de marzo
de 2010

En la convocatoria de ayudas para la realización de viajes por razones de
interés social, asistencial o humanitario para el año 2010, aprobada por
Resolución de la gerencia de la Fundació Balears a l’Exterior de día 31 de marzo
de 2010, publicada en el BOIB núm.57, de día 15 de abril de 2010, se prevé, en
el punto 4, que el plazo de presentación de solicitudes finaliza el 15 de octubre
de 2010.

A consecuencia de la Ley 6/2010, de 17 de junio, de medidas urgentes
para la reducción del déficit público, se ha reducido el presupuesto de la
Fundació Balears a l’Exterior para 2010 lo que supone la redistribución de los
importes que inicialmente se habían destinado a las diferentes actuaciones de la
Fundación.

Para disponer de un margen temporal mayor, a la hora de poder destinar
los posibles remanentes relativos a esta convocatoria de ayudas a otras convo-
catorias abiertas con más demanda, se considera necesario reducir el plazo de
presentación de solicitudes inicialmente previsto en la convocatoria de ayudas
para la realización de viajes por razones de interés social, asistencial o humani-
tario para el año 2010.

Por todo esto, de acuerdo con los Estatutos de la Fundación, los preceptos
que establece la disposición adicional primera del texto refundido de la Ley de
subvenciones, aprobado por el Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre,
que resultan aplicables a las fundaciones del sector público, con las atribuciones

delegadas a la gerencia de la Fundación, mediante poder otorgado el 8 de sep-
tiembre de 2008 ante el notario de Palma, Luis Pareja Cerdó, dicto la siguiente

Resolución

1. Modificar la redacción del punto 4 de la convocatoria de ayudas para la
realización de viajes por razones de interés social, asistencial o humanitario para
el año 2010, aprobada por Resolución de la gerencia de la Fundació Balears a
l’Exterior de día 31 de marzo de 2010 (BOIB núm.57, 15-04-2010), en cuanto
al plazo para la presentación de solicitudes que quedará redactado de la manera
siguiente:

‘4. Lugar y plazo de presentación de las solicitudes

Las solicitudes con la documentación adjunta, se tienen que presentar en
la sede de la Fundación Balears a l’Exterior, en la C/ del Palau Reial, 14A.
07001. Palma. Illes Balears. España.

La presentación de solicitudes se podrá realizar hasta el 10 de septiembre
de 2010.’

2. Ordenar la publicación de esta resolución de modificación de la convo-
catoria en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Palma, 20 de agosto de 2010
La Gerente Josefa González Jiménez

— o —

D'altres anuncis
Num. 18648

Associació Mallorca Rural
Introducció.
El Programa de Desenvolupament Local de Mallorca per el període 2007-

2013 (disponible a la pagina web del Grup: www.leadermallorca.org ), en el
marc del PDR de les Illes Balears,  persegueix el desenvolupament sostenible
del territori promovent la cohesió territorial, protegint i potenciant les seves sen-
yes d’identitat. Els seus objectius generals son bàsicament: El progrés social, la
gestió eficient del recursos naturals, el desenvolupament econòmic sostenible, i
la promoció i consolidació de la gobernanza. A més d’aquests quatre objectius
generals el Programa te dos grans objectius transversals: La sostenibilidad
ambiental, econòmica i social i l’aplicació de politiques de igualtat d’oportuni-
tats.

Per promoure el desenvolupament socioeconòmic del territori rural de
Mallorca, es proporcionarà ajuda que permeti desenvolupar activitats de diver-
sificació endògenes. Per la present convocatòria es defineixen els punts que
obligatòriament han de figurar segon estableix el marc jurídic aplicable, i es
concreten i defineixen totes les fases i diferents passos per complir amb els
requisits legals que figuren al apartat 15 de la present convocatòria.

1.- Objecte de les subvencions i àmbit d’aplicació.
1. S’aprova convocatòria de subvencions, corresponent al període de

programació 2007-2013, pel foment de la qualitat de vida i la diversificació
econòmica a través del mètode Leader, d’acord amb l’Ordre de la consellera
d’Agricultura i Pesca de 18 de desembre de 2007, per la qual s’estableixen les
bases reguladores de la concessió de subvencions en el marc del Programa de
Desenvolupament Rural de les Illes Balears, que es va publicar en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears núm. 188, de 20 de desembre de 2007, modificada
per l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 5 de juny de 2009, que es
va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 86 de 11 de juny de
2009.

2. L’àmbit territorial d’aplicació de les ajudes és la zona elegible del
Programa comarcal de l’illa de Mallorca al Leader 2007-2013. Aquest àmbit
està integrat per els següents 36 municipis: Alaró, Algaida, Ariany, Artà,
Banyalbufar, Benissalem, Búger, Bunyola, Campanet, Campos, Consell,
Costitx, Deià, Escorca, Esporles, Estellencs, Fornalutx, Lloret de Vistalegre,
Lloseta, Llubí, Mancor de la Vall, Maria de la Salut, Montuïri, Petra, Porreres,
Puigpunyent, sa Pobla, Sant Joan, Santa Eugènia, Santa Maria, Selva, Sencelles,
Sineu, Sóller, Valldemossa i Vilafranca de Bonany.

Zones excloses dels municipis elegibles com a zona LEADER:
. Bunyola: no són elegibles actuacions en la urbanització de Palmanyola.
. Campos: no són elegibles actuacions en la zona costanera (Sa Ràpita i

Ses Covetes).
. Valldemossa: no són elegibles actuacions en el Port de Valldemossa i

urbanització.
. Sóller: no són elegibles actuacions en el Port de Sóller.

Podran ser objecte de subvenció els projectes relacionats amb la zona ele-
gible en termes de desenvolupament sempre quan es compleixin les condicions
assenyalades a l’article 12.2 del  Real Decreto 1852/2009, de 4 de desembre, por
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el que se establecen los criterios para subvencionar los gastos en el marco de los
Programas de Desarrollo Rural cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER).

2.-  Import màxim de la convocatòria i finançament.
1. Per la present convocatòria, corresponent a l’actual anualitat 2010 es

destina un import màxim de 1.417.086,46 €, repartit entre les diferents mesures
tal com es reflexa al annex I.

2. Els recursos no compromesos dins la present convocatòria restaran
disponibles per convocatòries posteriors, amb l’única limitació dels descompro-
mesos que puguin donar-se per aplicació  de la regla n+2, si n’és el cas.

3. Les ajudes esmentades seran co-finançades pel Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) en un 47,18 %, per l’Administració
General de l’Estat en un 33,64 %, i per la comunitat autònoma de les Illes
Balears en un 19,18 %. Aquests percentatges de cofinançament es mantindran a
nivell de mesura.

3.-  Beneficiaris finals (titulars dels projectes).

1. Els beneficiaris finals o titulars dels projectes hauran de complir amb
els requisits previstos a l’article 10 de l’Ordre de la Conselleria d’Agricultura i
Pesca de 18 de desembre de 2007, així com els articles 9 i 10 del Decret legis-
latiu 2/2005 de 28 de desembre pel que s’aprova els texts refós de la Llei de
Subvencions, i al punt 3.4.1. del Manual de Procediment LEADER (disponible
a la pagina web del Grup: www.leadermallorca.org ).

2. Podran obtenir la condició de beneficiari final els titulars de projec-
tes que es proposin desenvolupar l’activitat subvencionable i siguin:

a) Persones físiques, que siguin empresaris individuals o vagin a ser-ho
a través del projecte presentat. 

b) Societats Mercantils, Societats Agràries de Transformació,
Cooperatives, Societats Laborals i qualsevol altra entitat, associativa o società-
ria, amb personalitat jurídica recollida en la legislació vigent. 

c) Comunitats de béns o altres entitats de tipus comunal, que, encara
que no tinguin personalitat jurídica, puguin dur a terme les inversions o activi-
tats que motiven la concessió de la subvenció. En aquests casos, els integrants
de l’entitat nomenaran un representant o apoderat únic i, en document que s’in-
corporarà a l’expedient, manifestaran les seves respectives participacions en la
cosa comuna i assumiran la seva responsabilitat solidària en les obligacions
derivades de l’expedient. 

d) Associacions o Fundacions de caràcter preferentment local, que no
tinguin fins lucratius en els termes previstos en la ‘Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos i de los incen-
tivos fiscales al mecenazgo’. 

e) Corporacions locals 

3. En qualsevol cas tots els beneficiaris hauran de complir les següents
obligacions mínimes:

1. Estar al corrent les obligacions tributaries, estatals i autonòmiques i
amb la Seguretat Social, en el moment de fer la sol·licitud, de dictar-se propos-
ta de resolució i en el pagament i no haver estat sancionat o condemnat per reso-
lució administrativa o sentència judicial per discriminació salarial, assetjament
moral o qualsevol tracte desigual per raó de sexe (acord al art. 27 de la Llei
12/2006 de 20 de setembre) 

2. Mantenir els requisits per l’obtenció de l’ajuda per, al menys, un any
des de la decisió de concessió de la ajuda.

3. Mantenir la destinació de l’inversió auxiliada, tant les despeses com
l’ocupació previst, l’activitat i el compliment de les obligacions durant els cinc
anys posteriors a la decisió de la concessió de l’ajuda.

4.-  Actuacions subvencionables.

- A efectes de elegibilitat, el període considerat començà el dia 1 de
setembre de 2008, en aplicació de la Resolució de la Presidenta del FOGAIBA
de 14 d’agost de 2008 per la que s’estableixen mesures provisionals per la
recepció i tramitació de sol·licituds de subvenció per la realització d’actuacions
elegibles en el marc del Eix 4 del PDR de les Illes Balears, període 2007-2013
mitjançant procediment LEADER (publicada al BOIB núm. 121 de 30 de agost
de 2008).

Amb caràcter general no seran subvencionables:
· No seran subvencionables ni el IVA, excepte el IVA no recuperable

quan sigui costejat de forma efectiva i definitiva per beneficiaris diferents de les
persones que no són subjectes passius a qui es refereix l’article 4, apartat 5,
paràgraf primer, de la Sisena Directiva 77/388/CEE del Consell, de 17 de maig
de 1977, ni los interesses deutores.

· Les inversions començades amb anterioritat a la sol·licitud d’ajuda o
de la data del acta de no inici de la activitat, excepte:

o Honoraris de tècnics, redacció de projectes, estudis de viabilitat,
estudis de rendibilitat, de mercat, de sols, i altres. Adquisició de patentes i lli-

cències. (fins 18 mesos abans de la sol·licitud)
o Provisió de materials de construcció i entregues a compte per adqui-

sició de maquinaria (fins 12 mesos abans de la sol·licitud)
· Les inversions de reposició o mera substitució d’equips i maquinà-

ria.
· Les despeses i accions no subvencionables establertes en el RD

1852/2009 i en la resta de normativa d’aplicació.

Amb caràcter general, seran d’aplicació totes les condicions contingudes
en:

a) el Programa de Desenvolupament Rural dels Illes Balears 2007-
2013, per a les mesures incloses en Leader,

b) el manual de procediment Leader 2007-2013 de les Illes Balears.
c) el Programa de Desenvolupament Local de Mallorca Leader 2007-

2013.

Són subvencionables per l’ajuda Leader les activitats ressenyades a con-
tinuació i desglossades per eixos i mesures d’acord amb el Reglament (CE) nº
1698/2005:

MESURA 311: DIVERSIFICACIÓ CAP A ACTIVITATS NO
AGRÍCOLES

Regulada en: articles 52 i 53 del Reg. 1698/2005 i art. 35 del Reg.
1974/2006.

Beneficiaris finals:
Membres de l’explotació agrària: titulars i els familiars de primer i segon

grau 
Els requisits per ser beneficiari s’acreditaran en el moment de la sol·lici-

tud

Activitats auxiliables 
Amb caràcter general seran auxiliables en aquesta mesura 3 tipus d’ac-

cions, les de creació, les d’ampliació o les de modernització d’empreses vincu-
lades a membres de l’explotació agrària que tinguin una activitat de diversifica-
ció cap a activitats no agràries, i contribueixin a consolidar l’activitat agrària de
l’explotació.

Activitats auxiliables podran ser, entre altres, les següents:
· Activitats no agrícoles que ajudin a diversificar la renda.
· Industries de transformació/comercialització de productes tradicio-

nals.
· Promoció de productes locals de qualitat
· Projectes de revalorització de l’artesania.
· Projectes per el foment de l’innovació en les activitats no agrícoles.
· Foment del comerç minorista per la revalorització dels productes

locals  i l’artesania.
· Financiació d’equipaments e infraestructures per la comercialització

de productes locals i la recerca de nous canals de distribució
· Foment d’ús i aplicació de les noves tecnologies.

Inversions i despeses subvencionables 
Es consideren despeses i inversions subvencionables aquelles que respo-

nent a la naturalesa de l’activitat subvencionada i realitzant-se en el termini esta-
blert, entre d’altres s’incloguin en la següent relació: 

a) la construcció o millora d’immobles que estiguin afectes al fi per el
qual se subvenciona l’actuació. 

b) la compra o arrendament-compra de maquinària i equip, inclosos pro-
grames informàtics necessaris. 

c) costos generals lligats a despeses esmentades en punts a) i b), tal com
arquitectes, enginyers i honoraris de consulta, estudis de viabilitat, l’adquisició
de drets de patents i permisos. 

Les despeses relatives a la compra i instal·lacions de maquinària i equips
de segona mà són subvencionables sempre que compleixin la condicions esta-
blertes per la normativa vigent per a aquest tipus d’inversió.

MESURA 312: AJUDA A LA CREACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE
MICROEMPRESES 

Regulada per els articles 52 i 54 del Reg. 1698/2005 i l’annex II del  Reg.
1974/2006. 

Beneficiaris finals:

Microempreses i autoempreses del territori Leader de Mallorca (segons la
definició del article 2 apartat 3 del Annex de la Recomanació 2003/361/CE de
la Comissió) que la seva activitat sigui la producció, transformació i comercia-
lització de diferents productes: locals agraris, medi ambient (gestió de residus,
instal·lacions d’energia renovable...), serveis a la població, etc. 
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Les microempreses, beneficiaries d’aquesta ajuda, hauran de mantenir
requisits de microempreses durant, al menys, un any amb posterioritat a la deci-
sió de la concessió de l’ajuda.

Els requisits per ser beneficiari s’acreditaran en el moment de la sol·lici-
tud

Activitats auxiliables 

Les activitats auxiliables seran aquelles que persegueixin  els objectius del
programa Local, i  entre altres poden ser les següents:

· Ajudes a microempreses de nova creació que tinguin com objecte
activitats que fomentin l’ús i aprofitament dels recursos naturals, elements tra-
dicionals i patrimonials del territori, del sector agrari, incloent-se producció,
transformació i comercialització, o les orientades a l’articulació del teixit indus-
trial a petita escala.

· Ajudes destinats a la creació de microempreses. 
· Ajudes per l’ampliació i modernització de microempreses, per el

foment i aplicació de noves tecnologies, per el trasllat de microempreses a zones
fràgils del territori Leader

Seran activitats auxiliables aquelles que persegueixin  els objectius del
programa Local,  i han de pertànyer a subsectors o realtzar activitats considerats
minoritaris i estratègics en el programa Local. Aquests subsectors i activitats
son: 

· El sector agrari, incloent-se producció, transformació i comercialit-
zació. 

· La gestió del medi ambient, incloses la gestió de residus, les
instal·lacions  de energia renovable... 

· Els serveis a la població. 
· Activitats d’alt valor afegit lligades a l’economia del coneixement. 
· Altres activitats que, motivadament, es puguin considerar estratègi-

ques per a arribar als objectius del programa comarcal.

Inversions i despeses subvencionables 

Les inversions aniran destinades a la creació de noves empreses, o l’am-
pliació (augment de la producció) o modernització (millora de la productivitat i
del rendiment global) d’empreses existents. 

Es podran considerar les inversions o despeses que es relacionin amb la
naturalesa del projecte i s’incloguin en la següent relació: 

· La construcció o millora d’immobles.
· L’ adquisició o arrendament-adquisició de nova maquinària i equips,

inclosos els suports  lògics d’ordinador, fins el valor de mercat del producte; no
seran subvencionables los demàs costes relacionats amb els contractes de arren-
dament amb opció de compra.

· El mobiliari, parament i aixovar necessari per a l’activitat a desen-
volupar . 

· Les despeses generals, tals com els honoraris d’arquitectes, engin-
yers i consultors, estudis de viabilitat i rendibilitat, estudis de mercat, adquisi-
ció de patents i llicències. Aquestes despeses tindran un límit màxim del 12%
del total de les despeses elegibles.

Les despeses relatives a la compra i instal·lacions de maquinària i equips
de segona mà són subvencionables sempre que compleixin les condicions esta-
blertes per la normativa vigent per a aquest tipus d’inversions.

MESURA 321: SERVEIS BÀSICS PER A L’ECONOMIA I POBLACIÓ
RURAL

Regulat en art. 52 y 56 del Reg. 1698/2005 annex II del Reg. 1974/2006.

Beneficiaris finals:
Projectes productius: Entitats publiques, persones físiques i empreses

(microempreses i petites i mitjanes empreses).
Projectes no productius: Entitats públiques, en cas de Administracions

públiques sol podran ser beneficiaris les Corporacions Locals, fundacions o
associacions sense ànim de lucre.

Els requisits per ser beneficiari s’acreditaran en el moment de la sol·lici-
tud

Activitats auxiliables 

Inversions en infraestructura, equipament, i/o projectes demostratius
pilots, que contribueixin a millorar els serveis a la població i l’economia són
objecte de la present mesura. També empreses que prestin serveis a la població

i les empreses, que puguin considerar-se estratègiques. 

Les ajudes cobriran la implantació de serveis bàsics, incloses les activitats
culturals i d’esplai, per a una o diverses poblacions rurals, i les corresponents
infraestructures a petita escala igualment relacionades amb l’economia i la
població rural. 

Seran activitats auxiliables aquelles que persegueixin  els objectius del
programa Local, i  entre altres poden ser les següents : 

· Els projectes d’accés a serveis telemàtics per noves formes de tele-
trevall mediant l’ús de les TIC.

· L’implantació de punts d’informació per empreses i població local.
· La prestació de serveis e instal·lació de petites infraestructures de

oci, que no siguin del àmbit del patrimoni cultural, financiable a la mesura 3.2.3.
· La realització d’accions de promoció i suport al voluntariat i la inte-

gració social destinades a afavorir activitats dels col·lectius amb risc d’exclusió
(joves, ancians, exdrogodependents o indigents, o d’altres degudament justifi-
cats pel promotor).

· La construcció, millora i equipament de edificis i locals per oferir
serveis per a la millora de la qualitat de vida com centres culturals, centres de
dia, centres socials o biblioteques.

· L’implantació de serveis per a la millora de la qualitat de vida de la
població rural, especialment de la dona rural, com son infraestructures de telea-
sistència a domicili, activitats culturals i socials, guarderies, etc.

· La construcció i millora de petites infraestructures per el subminis-
trament de energia (electrificació, energies renovables), proveïment d’aigua i
sanejament, així com implantació de xarxes de comunicacions (banda ampla
rural, wifi) per a la millora de l’activitat.

En qualsevol cas les inversions del projectes tindran objectius coherents
amb les necessitats territorials i les dificultats estructurals definides en el
Programa de Desenvolupament Local de Mallorca.

Inversions i despeses subvencionables 

Serà inversions i despeses elegibles les següents: 

- Construcció,  adaptació de béns immobles.
- Adquisició d’equips, equipament i elements inventariables necessa-

ris per a la prestació del servei. 
- Despeses relacionades amb el projecte: honoraris de tècnics i con-

sultors, estudis de viabilitat i adquisició de drets, permisos i llicències. 
- Despeses per a la realització d’activitats que constitueixin serveis a

la població, excloses les despeses de funcionament de caràcter permanent.
- Les despeses relatives a la compra i instal·lacions de maquinària i

equips de segona mà són subvencionables sempre que compleixin les condi-
cions establertes per la normativa vigent per a aquest tipus d’inversions.

No seran subvencionables aquelles despeses establertes com a tals al
Reial Decret 1852/2009 i altra normativa d’aplicació.

MESURA 323: CONSERVACIÓ I MIJORA DEL PATRIMONI RURAL

Regulada per articles 52 i 57 del Reg. 1698/2005 i l’annex II del Reg.
1974/2006. 

Beneficiaris finals:

Entitats publiques o privades, persones físiques i jurídiques, empreses,
fundacions i/ entitats sense ànim de lucre que obtinguin ajuts atorgats pel Grup
d’Acció Local de Mallorca.

Els requisits per ser beneficiari s’acreditaran en el moment de la sol·lici-
tud

Activitats i projectes auxiliables 

L’ajuda abastarà entre d’altres les següents accions:
· Les relacionades amb el manteniment, la restauració i la millora del

patrimoni natural i cultural, així com el desenvolupament de paratges d’alt valor
natural. Quedessin excloses d’aquesta mesura les actuacions vinculades a
infraestructures d’oci general (a càrrec de la mesura 3.2.1.).

· Els estudis i inversions relatives al manteniment, la restauració i la
millora del patrimoni cultural de poblacions i el paisatge rural, excloses les aju-
des a empreses (aquestes van a càrrec de la mesura 3.1.2.). Aquests estudis hau-
ran de guardar obligatòriament relació amb accions concretes a desenvolupar en
el Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears. Els estudis que no
responguin a aquesta relació es consideraran no elegibles a pesar que la seva
temàtica estigui relacionada amb el desenvolupament rural en qualsevol de les
seves possibles accepcions.

· La preparació de plans de gestió de les zones Natura 2000, ANEI’s,
i qualssevol altres àrees d’especial protecció establerta per la legislació vigent.
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· Accions de conscienciació i sensibilització cultural i ambiental destinades a la integració de la conservació del patrimoni cultural i natural com a ele-
ment transversal en la resta dels sectors d’activitat del medi rural.

Els projectes tindran objectius coherents amb les necessitats territorials i les dificultats estructurals definides en el Programa de Desenvolupament Local de
Mallorca. 

Inversions i despeses subvencionables

Les despeses elegibles seran aquelles determinades per la normativa d’aplicació i entre d’altres els següents:
· Inversions en infraestructura y equipament, incloent les despeses relatives a: honoraris tècniques i consultores, adquisició de drets i llicències.
· Despeses d’estudis i assistències tècniques per millorar el coneixement dels recursos del patrimoni, o per dissenyar i dur a terme actuacions de recupe-

ració i de valorització social i econòmica del patrimoni.

No seran subvencionables aquelles despeses establertes com a tals al Reial Decret 1852/2009 i altra normativa d’aplicació.

MESURA 331: FORMACIÓ I INFORMACIÓ PER ALS AGENTS ECONÒMICS QUE ACTUEN EN ELS ÀMBITS COBERTS PER L’EIX 3

Regulada en articles 52 i 58 del Reg. 1698/2005 i l’annex II del Reg. 1974/2006. 
Beneficiaris finals:
El Grup d’Acció Local, empreses, entitats públiques o privades, persones físiques o jurídiques que obtinguin ajuts atorgats pel Grup d’Acció Local de

Mallorca, incidint especialment en els col·lectius amb problemes de adaptació sociolaboral. Agents econòmics tals com promotors. 

Activitats i projectes auxiliables 

Les accions d’aquesta mesura cobriran els àmbits d’actuació dels potencials beneficiaris o agents participants en l’eix 3 en el marc de les següents mesures
aplicades amb el mètode Leader:

- Diversificació cap a activitats no agràries (segons mesura 3.1.1.) 
- Creació i desenvolupament de microempreses (mesura 3.1.2.) 
- Conservació del patrimoni rural (mesura 3.2.3.)

Les accions facilitaran l’accés dels sectors econòmics minoritaris a formació i informació de qualitat, animaran l’estructuració de col·lectius entorn d’aspec-
tes d’interès per al desenvolupament comarcal previst (petites produccions locals...), i/o contribuiran a l’extensió de l’ús les TIC en el conjunt de la població i del
teixit productiu.

Les actuacions no son territoriaritzables per lo qual, la formació/informació podrà ser rebuda per qualsevol persona, sigui o no de la zona Leader.

Inversions i despeses subvencionables 

Incloent-se les següents actuacions: 

· Organització i impartició de cursos.
· Participació en programes de formació especialitzats, amb excepció dels que formen part dels sistemes educatius reglats.
· Visites tècniques i intercanvis.
· Estades en empreses o operadors, amb programa d’aprenentatge definit. 
· Sessions d’informació.
· Organització i impartició de tallers.
· Manuals i material informatiu específics per a les condicions del territori i/o del objecte de l’activitat.
Les despeses elegibles seran aquelles determinades per la normativa d’aplicació i entre d’altres els següents:

· Despeses derivades del professorat, el material didàctic i fungible, el lloguer i/o manteniment de locals, l’assegurança dels alumnes, les despeses de des-
plaçament en viatges d’estudi i visites tècniques, així com fins i tot un 25% sobre les despeses anteriors en concepte de costos d’organització i coordinació

· En les activitats que el requereixin podran ser elegibles, total o parcialment l’importa de les matricules i costos de formació, les despeses d’allotjament
i manutenció i les despeses de transport.

· No seran susceptibles d’ajuda l’adquisició de material i equips no fungibles de la pròpia activitat.

Es podran subvencionar actuacions que no estant incloses entre les relacionades anteriorment contribueixin a la consecució dels objectius d’aquesta mesura
i contribueixin al desenvolupament de les zones rurals pel seu caràcter innovador.

Tal com estableix el Reglament (la CE) núm. 1698/2005, en aquest règim no s’inclouen les classes o plans de formació reglada i/o que formin part integrant
dels programes o sistemes educatius normals de nivell d’ensenyament secundari o superior.

En activitats de formació, les despeses generals no han de superar el 25% de les despeses totals de l’activitat, incloent en despeses generals, les despeses
administratives: lloguer de local, llum, neteja, altres serveis, publicitat, informació i difusió, les despeses de comunicació (franqueigs, telèfons, trameses de circu-
lars, etc.) i les feines d’administració i d’organització.
En les despeses generals no es consideraran les despeses de personal docent, ni els de material didàctic. I no seran admissibles en aquestes activitats les despeses
d’amortització, protocol, donacions, regals ni despeses de capital invertit.

No seran subvencionables aquelles despeses establertes com a tals al Reial Decret 1852/2009 i altra normativa d’aplicació.

5.-  Criteris de selecció

La selecció del projectes es realitzarà mitjançant  l’aplicació de concurrència competitiva. S’aplicaran els criteris de baremació següents:

a) Per als projectes productius.

Els criteris de baremació puntuaran els projecte de 0 a 100 punts. Se puntuaran els següents aspectes de l’expedient:
· Característiques del projecte i la seva  implicació amb el territori on es realitza.
· Característiques del sol·licitant.
· Impacte soci - econòmic del projecte.
· Impacte medi  - ambiental del projecte.

Se considerarà com a elegible tot projecte que aconsegueixi al menys 60 punts de baremació.
Els criteris generales de valoració es desenvoluparan en els següents conceptes per assegurar que s’acompleixin els principis d’imparcialitat i transparència

en el procés:
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1. Característiques del projecte i la seva  implicació amb el territori on es realitza 25 punts
1.1. Qualitat tècnica del projecte 1 punt
1.2. Experiència prèvia del sol·licitant en activitats similars al projecte. Solvència tècnica dels promotors. 2 punts
1.3. Projecte de baixa complexitat tècnica 1 punt
1.4. Qualitat de la memòria i projecte presentat 1 punt
1.5. Viabilitat econòmica ( se considera la capacitat financera y econòmica del sol·licitant para fer front al projecte y el pla de viabilitat presentat) 3 punts
1.6. En quan a la ubicació en el territori: Màxim 3 punts
1.6.1. En zones urbanes 1 punt
1.6.2. En zones per i- urbanes 2 punts
1.6.3. En zones rustiques. 3 punts
1.7. Dades demogràfiques: segons el núm. d’ habitants : Màxim 4 punts
1.7.1. Fins 2.500 habitants 4 punts
1.6.2. De 2.501 Fins 5.000 habitants 3 punts
1.6.3. De 5.001 en davant. 2 punts
1.8. Situació del projecte en espais naturals protegits ( Xarxa Natura 2000, Reserva de la Biosfera, parcs naturals, ANEIs, ARIPs, AAPIs, 

i qualsevol altra que pugui definir-se a la  legislació posterior a aquesta publicació) 4 punts
1.9. Utilització productes transformats del territori. 2 punts
1.10. Utilització recursos humans de la zona. 2 punts
1.11. La matèria prima Utilitzada es de la zona. 2 punts
2. Característiques del sol·licitant. 25 punts
2.1. Empreses d’economia social, Cooperatives, SATs i entitats sense ànim de lucre 3 punts
2.2. Sol·licitant dona 3 punts
2.2. Empreses amb majoria de dones (més del 50 %) 3 punts
2.4. Sol·licitant jove (menor de 35 anys) 3 punts
2.3. Empreses con majoria de joves (més del 50 %)  3 punts
2.4. Autònoms. 3 punts
2.5. Ser major de 50 anys. 4 punts
2.6. Pertànyer a associacions o col·lectius professionals 3 punts
3. Impacte soci – econòmic  del projecte 25 punts
3.2. Projecte amb caràcter innovador, efecte demostratiu i transferible. 3 punts
3.1. Característiques del Projecte (de diversificació econòmica del medi rural, de formació, increment del valor afegit i disseny i

implantació de noves tecnologies) 3 punts
3.3. Potencia recursos i dinamitza la zona (materials, humans, econòmics o financers)  3 punts
3.4. Creació d’ocupació rural. 4 punts
3.5. Especial atenció a col·lectius con especials dificultades, especialment dones y joves. 3 punts
3.6. Projecte nou al municipi 3 punts
3.7. Modernització de sectors tradicionals. 3 punts
3.8. Qualitat, diferenciació i sinèrgies amb altres projectes 3 punts
4. Impacte medi - ambiental del projecte.. 25 punts
4.1. Projecte que contribueixi a la protecció contra incendis i l’erosió 3 punts
4.2. Projecte que contribueixi a una millor gestió dels recursos hídrics i/o que apliqui mecanismes d’estalvi energètic, d’aigua i/o recursos naturals. 4 punts
4.3. Tractament selectiu de residus sòlids i/ líquids. 3 punts
4.4. Projecte que incideixin positivament en l’estat de conservació d¡espais naturals, sa biodiversitat, hàbitats i a la conservació dels 

recursos naturals i el paisatge. 3 punts
4.5. Utilització d’energies renovables. 3 punts
4.6. Elimina barreres arquitectòniques i/o aplica mesures per a la integració de col·lectius amb alguna discapacitat sensorial. 3 punts
4.7. Te o implanta sistemes de qualitat certificats. 3 punts
4.8. Utilització de materials reciclats o en desús. 3 punts

b) Per als projectes no productius.

En general entenem per projectes, activitats o inversions no productives aquelles que, encara que tinguin caràcter privat, siguin d’interès públic o col·lectiu i no constitueixin en sí  una
activitat econòmica ni generin ingressos de qualsevol classe.

Los següents criteris de baremació puntuaran els projectes de 0 a 100 punts. Se considerarà com a elegible tot projecte que aconsegueixi al menys 60 punts de baremació

1. Característiques del projecte i la seva  implicació amb el territori on es realitza 25 punts
1.1. Qualitat tècnica del projecte 1 punt
1.2. Experiència prèvia del sol·licitant en activitats similars al projecte. Solvència tècnica dels promotors. 2 punts
1.3. Projecte de baixa complexitat tècnica 1 punt
1.4. Qualitat de la memòria i projecte presentat 1 punt
1.5. Viabilitat econòmica ( se considera la capacitat financera y econòmica del sol·licitant para fer front al projecte y el pla de viabilitat presentat) 3 punts
1.6. En quan a la ubicació en el territori: Màxim 3 punts
1.6.1. En zones urbanes 1 punt
1.6.2. En zones per i- urbanes 2 punts
1.6.3. En zones rustiques. 3 punts
1.7. Dades demogràfiques: segons el núm. d’ habitants : Màxim 4 punts
1.7.1. Fins 2.500 habitants 4 punts
1.6.2. De 2.501 Fins 5.000 habitants 3 punts
1.6.3. De 5.001 en davant. 2 punts
1.8. Situació del projecte en espais naturals protegits ( Xarxa Natura 2000, Reserva de la Biosfera, parcs naturals, ANEIs, ARIPs, AAPIs, i 

qualsevol altra que pugui definir-se a la  legislació posterior a aquesta publicació) 4 punts
1.9. Utilització productes transformats del territori. 2 punts
1.10. Utilització recursos humans de la zona. 2 punts
1.11. La matèria prima Utilitzada es de la zona. 2 punts
2. Característiques del sol·licitant. 25 punts
2.1. Tipus de promotor: Ajuntaments, Associació o Col·lectiu, y altres entitats associatives sense ànim de lucre. 9 punts
2.2. Sol·licitant dona 2 punts
2.3. Entitats o empreses con majoria de dones (més del 50 %) 4 punts
2.4. Sol·licitant jove (menor de 35 anys) 2 punts
2.5. Entitats o empreses con majoria de joves (més del 50 %)  4 punts
2.6. Entitats o empreses con política de contractació d’inserció soci laboral per a col·lectius amb necessitats especials. 4 punts
3. Impacte socioeconòmic del projecte 25 punts
3.1. Projecte amb caràcter innovador (localització, efecte demostratiu, transferible, noves tecnologies, etc.). 2 punts
3.2. Característiques del Projecte (Millora de infraestructures o serveis ja existents,  formació de iterés general,  creació de noves 

infraestructures o serveis, disseny i implantació de noves tecnologies). 4 punts
3.3. Accions dirigides a promoure la creació d’ocupació rural. 3 punts
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3.4. Projectes i/o accions de sensibilització sobre el patrimoni (cultural, natural, arquitectònic, etc.). Inversions de rehabilitació i recuperació
dels mateixos. 3 punts 

3.5. Projecte de accions i/o campanyes de sensibilització dirigides a afavorir la implicació dels joves, dones, i altres col·lectius de especial
integrés, per eliminar barreres arquitectòniques i/o aplica mesures per la integració de col·lectius amb  alguna discapacitat sensorial. 4 punts

3.6. Accions de dinamització econòmica de la zona, complementaries a accions productives o que les promou. 2 punts
3.7. Generació de beneficis socials directes i/o indirectes. 3 punts
3.8. Qualitat, diferenciació i sinergia amb altres projectes. 2 punts
3.9. Accions de promoció del territori. 2 punts
4. Impacte medioambiental del Projecte. 25 punts
4.1. Projecte que contribueixi a la protecció contra incendis i/o eviti la degradació del medio-ambient (erosió, contaminació, etc.) 5 punts
4.3. Projecte de accions i/o campanyes de sensibilització per la utilització de energies renovables. 5 punts
4.4. Promoció o implantació de sistemes de qualitat certificats. 4 punts
4.5. Projecte de accions i/o campanyes de sensibilització per la conservació del patrimoni natural, paisatge, etc. (estalvi energètic, de aigua, 

us sostenible dels recursos naturals, protecció de la biodiversitat i conservació de habitats, utilització de materials reciclats o en desús, 
tractament selectiu de residus sòlids i/ líquids, etc.) 7 punts

4.6. Contribució al desenvolupament sostenible de la zona. 4 punts

6.- Intensitat i límit de les subvencions. 

Les ajudes públiques totals màximes, que podrà rebre un projecte, provinent del programa Local, estan establertes segons els tipus de projectes i les mesures auxiliables a las que s’ad-
scriguin, segons el quadre següent: 

MESURA 311: DIVERSIFICACIÓ CAP A ACTIVITATS NO AGRÍCOLES
L’ajuda pública total màxima 50 % de la inversió subvencionable
Inversió mínima a realitzar 1.000,00 €
L’ajuda màxima per expedient 30.000,00 €
MESURA 312: AJUDA A LA CREACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE MICROEMPRESES 
L’ajuda pública total màxima 50 % de la inversió subvencionable
Inversió mínima a realitzar 1.000,00 €
L’ajuda màxima per expedient 100.000,00 €
MESURA 321: SERVEIS BÀSICS PER A L’ECONOMIA I POBLACIÓ RURAL
L’ajuda pública total màxima 90% de la inversió subvencionable
Inversió mínima a realitzar 1.000,00 €
L’ajuda màxima per expedient 100.000,00 €
MESURA 323: CONSERVACIÓ I MIJORA DEL PATRIMONI RURAL
L’ajuda pública total màxima 90% de la inversió subvencionable
Inversió mínima a realitzar 1.000,00 €
L’ajuda màxima per expedient 100.000,00 €
MESURA 331: FORMACIÓ I INFORMACIÓ PER ALS AGENTS ECONÒMICS QUE ACTUEN EN ELS ÀMBITS COBERTS PER L’EIX 3
L’ajuda pública total màxima 100 % de la inversió subvencionable
Inversió mínima a realitzar 1.000,00 €
L’ajuda màxima per expedient 30.000,00 €

En qualsevol cas es complirà amb les limitacions establertes en el Reglament (CE) núm. 1998/2006 de la Comissió de 15 de desembre relatiu a l’aplicació dels
articles 87 i 88 del Tractat a les ajudes minimis.

7.-  Sol·licituds. 

1.- Termini de presentació de sol·licituds: 
Per l’actual convocatòria de l’anualitat 2010, el termini de presentació de sol·licituds començarà al dia següent de la data de publicació al BOIB d’aquesta

convocatoria i finalitzarà el dia 15 de setembre de 2010, ambdòs inclusive.

Les sol·licituds hauran de presentar-se a l’oficina del Grup d’Acció Local de Mallorca, la Associació Mallorca Rural, a Algaida, al Casal de Pere Capellà,
carrer d’es Cavallers núm. 22 –segona planta.

Després de la seva presentació s’haurà de registrar amb la data de recepció i el nombre correlatiu que li correspongui, assignant-li un nombre d’expedient
que estarà format per set dígits, tenint en compte el que s’estableix a continuació:

-el primer fa referència al GAL, en aquest cas l’Associació Mallorca Rural
-els tres següents fan referència a la mesura. 
-i els tres últims són el nombre correlatiu d’expedient segons llibre de registre.
El model de sol·licitud a presentar és el que figura al annex 2 havent d’estar emplenat en tots els seus apartats, signat pel sol·licitant de l’ajuda i juntament

amb la següent documentació relativa al projecte d’inversió o activitat que pretenguin realitzar:
a) Projecte o memòria: que inclogui una descripció de la inversió o activitat, descripció dels objectius i de la seva contribució al desenvolupament de la zona,

pressupost de les despeses a efectuar i impacte ambiental previst. 
b) Projecte visat: Quan el projecte impliqui la realització d’obra civil, i així ho requereixi l’Ajuntament per a l’atorgament de la corresponent llicència, haurà

de presentar-se un projecte realitzat per tècnic competent, visat pel col·legi professional que correspongui. Quan l’obra civil no afecti a la fonamentació o estruc-
tura (adequació interior, embelliment, restauració de façanes o cobertes, etc.) s’estarà al que, en aquests casos, exigeixi l’Ajuntament per a l’atorgament de llicèn-
cies. 

c) Factures pro forma: Quan la inversió suposi l’adquisició de béns d’equip o prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica per un
import superior a 12.000 euros, i per inversions superiors a 30.000 €/proveïdor, es presentaran com a mínim tres factures pro forma.  

d) Formació: Quan l’activitat sigui de formació, la memòria explicativa haurà de contenir: els objectius, el contingut, la durada i dates, els mitjans que s’em-
praran per a la seva realització, un calendari de l’activitat, descripció del personal encarregat de la seva realització i el pressupost detallat segons els diferents con-
ceptes de despesa. 

e) Documentació del beneficiari: Si el sol·licitant és una persona física, aportarà la fotocòpia del NIF, i en el cas que sigui una persona jurídica, la fotocòpia
del CIF juntament amb documentació justificativa de la personalitat jurídica, i document en el que es delegui el poder de representació al representant de la perso-
na jurídica juntament amb còpia del seu NIF 

f) Altres ajudes: Declaració de les ajudes obtingudes i/o sol·licitades d’altres organismes o administracions nacionals, autonòmica o locals. 
g) Obligacions fiscals: Certificats d’estar al corrent en el pagament a l’administració d’hisenda estatal i autonòmica, així com a la seguretat social. 
h) Acreditació de la propietat o capacitat legal d’ús i gaudi dels béns del projecte amb una durada mínima de 5 anys. 
i) Permisos, inscripcions i registres, i/o qualssevol altres requisits que siguin exigibles per la Comunitat Autònoma i/o Municipi, per al tipus de millora o acti-

vitat que es tracti. El projecte i els permisos, inscripcions i altres requisits legals previs al començament de l’acció, seran exigibles en el moment de la subscripció
del contracte d’ajuda, tret que el Grup d’Acció Local autoritzi expressament i de forma individualitzada, que constarà com Condició Particular en el Contracte
d’Ajuda, la seva presentació posterior que, en tot cas, haurà d’efectuar-se amb anterioritat a la data límit d’execució del projecte fixada en el contracte d’ajuda. Tot
contracte que no conti amb algun dels documents exigibles es considerarà nul de ple dret, excepte en els supòsits autoritzats assenyalats anteriorment, en aquest
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cas el contracte explicitarà la seva eficàcia demorada a la presentació dels refe-
rits documents en el termini establert, transcorregut el qual sense haver-los pre-
sentat el contracte esdevindrà ineficaç. Els permisos, inscripcions i registres
exigibles per a la engegada de l’activitat seran exigibles abans de la certificació
final. 

j) Microempreses: Declaració del compliment de ser microempresa
(Annex 3), en ajudes incloses a la mesura 3.1.2.

k) Ajuda de minimis: Declaració d’haver/no haver rebut ajuda de minimis
(Annex 4).

l) Compromisos: 
-De generació i/o manteniment d’ocupació.
-De respectar la destinació de la inversió, durant, almenys, 5 anys poste-

riors a la certificació de finalització de inversions. 
-De posar a disposició del Grup d’Acció Local, de la Comunitat

Autònoma, de la Comissió de la UE o dels Òrgans de Control establerts, la
documentació necessària perquè aquests puguin recaptar informació precisa i
verificar la inversió o despesa, fins als cinc anys següents al pagament de l’aju-
da.

m) Altres documents: Qualsevol altres documents que el Grup d’Acció
Local estimi necessaris per a poder adoptar motivadament la corresponent reso-
lució.

En cas de deficencies en la documentaciò annexa a la sol.licitud el Grup
d’Acció Local donarà un termini de 10 dies per poder subsanar aquestes defi-
ciencies i complert aquest termini sense presentar la documentació requerida se
tindrà per desistit la seva sol.licitud.

8.- Selecció dels beneficiaris i determinació de la intensitat d’ajuda.
1. La selecció dels beneficiaris de les ajudes es realitzarà mitjançant

procediment individual, d’acord amb l’article 8.2.b de l’Ordre de la Consellera
d’Agricultura i Pesca de 18 de desembre de 2007, per la qual s’estableixen les
bases reguladores de la concessió de subvencions en el marc del PDR de les Illes
Balears.

2. Per poder ser seleccionat un projecte, haurà d’assolir una puntuació
mínima de 60 punts d’acord als criteris de baremació establerts al apartat 5 d’a-
questa convocatòria. 

9.- Comissió avaluadora.
1. La Comissió Avaluadora és l’òrgan col·legiat del Grup d’Acció

Local a qui correspon examinar les sol·licituds presentades, aplicar els criteris
de valoració previstos a  la present convocatòria i emetre un informe que ha de
servir de base per a l’elaboració de la proposta de resolució.

2. Les funcions de Comissió avaluadora seran realitzades per l’Equip
tècnic assessor multidisciplinari del Grup d’Acció Local, Associació Mallorca
Rural, integrada per tècnics, amb la suficient qualificació, designats per les enti-
tats privades representades a la Junta Directiva del Grup d’Acció Local. La
Comissió Avaluadora estarà formada per:

· President: qui serà elegit per els altres membres de la Comissió en la
sessió constituent.

· Tres vocals.
· Secretari: el gerent del Grup d’Acció Local, l’Associació Mallorca

Rural, que participarà amb veu i sense vot.
3. Per a que  la Comissió Avaluadora, assessora multidisciplinari, s’en-

tengui vàlidament constituïda, es requerirà en primera convocatòria la presència
de, al menys, un 75 % dels seus membres i en segona convocatòria, es requeri-
rà la presència de la meitat dels seus membres, sempre que hi siguin el President
i el Secretari o les persones designades que els substitueixin.

10.- Instrucció del procediment.
1. L’òrgan competent per a la instrucció del procediment de concessió

de les ajudes és la Gerència del Grup d’Acció Local de l’Associació Mallorca
Rural. Aquest òrgan durà a terme, d’ofici, les actuacions necessàries per a la
determinació, el coneixement  i la comprovació de les dades en virtut de les
quals s’ha de dictar la resolució.

2. Per poder resoldre un expedient, aquest tindrà que comptar prèvia-
ment amb informe tècnic d’elegibilitat emès per la Autoritat de Gestió de la
Comunitat autònoma, que tindrà caràcter vinculant. 

3. La resolució dels expedients serà dictada per la Junta Directiva de
Grup d’Acció Local, l’Associació Mallorca Rural , a proposta del Gerent i previ
informe de la Comissió Avaluadora. Excepcionalment, per agilitzar la tramita-
ció, la Junta Directiva podrà prendre acord de concessió de subvenció a un expe-
dient sense comptar amb l’informe d’elegibilitat, però aquest acord estarà con-
dicionat a l’emissió d’informe favorable de subvencionalidad.

4. A la resolució de concessió d’ajuda es farà constar, al menys: la fina-
litat per a la que s’aprova; el pressupost de la inversió elegible; la intensitat d’a-
juda, la quantia màxima concedida i la procedència del finançament; el termini
d’execució de l’activitat subvencionable, que no haurà de ser superior a 18
mesos, prorrogable fins un màxim de 9 mesos addicionals; i, en el seu cas,
declaració del caràcter de minimis de l’ajuda concedida. Excepcionalment, en el
cas de projectes el titular dels quals és el propi GAL, es podran aprovar projec-
tes d’una durada superior, sempre que es justifiqui la necessitat i la acció tingui
un marcat caràcter de procés de desenvolupament, més que de projecte delimi-

tat en el temps.
5. A la resolució de denegació de l’ajuda es farà constar el motiu pel

qual s’ha adoptat tal decisió. 
6. El termini màxim per dictar i notificar la resolució expressa és de sis

mesos a partir de la presentació per part del sol·licitant de tota la documentació
exigible amb la sol·licitud, i s’ha de notificar individualment a les persones inte-
ressades. Transcorregut aquest temps sense haver-hi notificat la resolució
expressa, la persona interessada podrà entendre com desestimada la seva
sol·licitud.

7. Contra la resolució es podrà interposar recurs  de reposició davant el
GAL. 

8. En cas de falta de disponibilitat financera per atendre a la totalitat de
les sol·licituds que compleixen amb els requisits legals, la Junta Directiva del
Grup d’Acció Local establirà una relació, ordenada cronològicament, per a que
en cas d’alliberament de fons, puguin concedir-se  les ajudes sense necessitat
d’obrir una nova convocatòria. Així mateix, aquestes sol·licituds podran optar a
l’ajuda quan s’obri una nova convocatòria d’ajudes.  

9. Sense perjudici de la notificació que es faci de la manera establerta
en els punts anteriors, es realitzarà la publicitat de la resolució exigida per la
legislació vigent.

10. La resolució de concessió de l’ajuda es materialitzarà en la signatu-
ra de un contracte entre el beneficiari i el Grup.

11.- Obligacions dels beneficiaris finals de les ajudes.
Els titulars dels projectes hauran de complir tots i cadascun dels següents

requisits i obligacions per a obtenir la condició de beneficiari final:

a) Executar el projecte en la zona d’aplicació del programa comarcal o
relacionat directament amb la mateixa en termes de desenvolupament. Executar
el projecte aprovat en el lloc previst en l’expedient, tret que el grup autoritzi a
petició raonada del promotor, un canvi d’ubicació, en tot cas dintre del territori
d’actuació del grup i amb l’adequació del projecte en allò que resulti necessari.

b) No estar incursos en alguna de les circumstàncies establertes en els
apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003. 

c) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social. 

d) Mantenir la destinació de la inversió auxiliada, les despeses objecte
d’ajuda i el nivell d’ocupació prevista almenys, durant cinc anys posteriors a la
certificació de finalització de inversions.

e) En el cas de ser empresa per a la mesura 312, han de ser microempre-
sa, en els termes previstos en la Recomanació de la Comissió de 6 de maig de
2003, sobre la definició de microempreses, petites i mitjanes empreses (PIME)
(2003/361/CE), que defineix a una microempresa com una empresa que:

-ocupa a menys de 10 persones 
-i amb un volum de negocis anual o el balanç general anual que no supe-

ra els 2 milions d’euros.

f) Ha de prestar col·laboració i suport al grup, a la Autoritat de Gestió i al
Organisme Pagador del Govern dels Illes Balears, a la Intervenció General de
l’Administració de la Comunitat Autònoma dels Illes Balears, a la Comissió de
les Comunitats Europees i als òrgans de control comunitaris, nacionals o regio-
nals, estant obligats a aportar i facilitar la informació que es consideri necessà-
ria. 

g) Publicitar el projecte auxiliat d’acord amb les característiques de la
inversió, i tal com determini el GAL, d’acord amb la legislació vigent.

h) I qualsevol altre obligació pertinent contemplada en el Regim Jurídic
aplicable.

12.- Justificació i pagament de les ajudes.
1. El termini per notificar i justificar la realització de les inversions

aprovades és de 2 mesos des de l’acabament del període per realitzar l’acció
subvencionada.

2. L’acció subvencionada haurà d’estar realitzada i pagada pel benefi-
ciari en el període comprès entre la presentació de la sol·licitud de l’ajuda o, en
el cas d’inversions que comportin la realització d’obra civil, de la realització de
la visita de comprovació  prèvia de no inici d’inversions, i el període d’execu-
ció establert al contracte, o pròrroga concedida expressament pel Comitè exe-
cutiu.

3. Durant el termini de justificació  establert, els beneficiaris hauran de
presentar la sol·licitud de pagament la qual inclogui el corresponent compte jus-
tificatiu, del que es facilitarà model, adreçat al President del Grup d’Acció
Local, la qual anirà acompanyada de la documentació següent:

a) Factures originals que reuneixin els requisits i formalitats previst en
el Reial decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
pel qual es regulen les obligacions de facturació i es modifica el Reglament de
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l’imposto sobre el valor afegit (BOE núm. 286, de 29 de novembre de 2003) i
que contingui el desglossament de les inversions realitzades, per a la seva vali-
dació i estampilla, amb la finalitat de controlar la possible concurrència de sub-
vencions, per poder fer copia compulsada i adjuntar-la a la sol·licitud de paga-
ment.

b) Documentació justificativa del pagament de l’import de les factures
presentades; el pagament de l’import d’aquestes factures quedarà acreditat d’al-
guna de les següents maneres:

1.. Fotocòpia compulsada del justificant de l’ordre de transferència ban-
cària o document bancari acreditatiu de la transferència, en el qual hi figuri: la
data de la transferència, l’import a transferir, la identificació del concepte de
transferència amb l’objecte que quedi identificat el pagament de la factura, així
com les dades de l’ordenant i del destinatari que hauran de coincidir amb el
beneficiari i amb l’emissor de la factura, respectivament.

Aquest document s’haurà d’acompanyar de l’extracte bancari del benefi-
ciari de l’ajuda en el qual hi figuri el càrrec d’aquesta transferència.

2n. Còpia del xec nominatiu o pagaré nominatiu, sempre i quan estigui
vençut, acompanyat del corresponent extracte bancari del beneficiari de l’ajuda
en el qual hi aparegui el càrrec d’aquest xec o pagaré.

Aquest document s’haurà d’acompanyar d’un certificat de l’emissor de la
factura en el qual hi hagi constància que dit xec o pagaré ha estat efectivament
cobrat, amb indicació de la data de cobrament, així com també la indicació de
la factura a la qual correspon el pagament. El certificat esmentat haurà d’estar
signat i segellat per l’entitat emissora amb indicació del nom i càrrec o respon-
sabilitat que té el sotasignat.

3r. En pagaments inferiors a 500 € podrà admetre’s justificant del paga-
ment mitjançant targeta bancària, juntament amb un extracte bancari del bene-
ficiari final de l’ajuda en el que figuri el càrrec d’aquesta transacció.

4t. En pagaments en metàl·lic, dels que s’admetrà un màxim de 300 €
per expedient, es comprovarà en la comptabilitat que estigués obligada, que a
l’empresa ha existit una disminució patrimonial equivalent al import d’aquest
pagament, i en tot cas, mitjançant les factures que s’acompanyaran de certificats
de cobrament del proveïdors on s’inclouran l’expressió ‘Vaig rebre en
metàl·lic’, amb data, signades i amb el NIF del cobrador.

5è. En casos justificats, les factures i la justificació del pagament de les
mateixes seran substituïbles per document de valor probatori equivalent

c) Relació detallada de correspondència de les factures presentades
amb els pressupostos presentats en la sol·licitud d’ajuda (llistat de factures pro-
forma amb les factures finals presentades). Les inversions no previstes inicial-
ment no seran subvencionades. 

d) Sol·licitud de transferència bancària (imprès TG002) o document
acreditatiu de titularitat de compte bancari.

e) En el seu cas, indicació dels criteris de repartiment dels costos gene-
rals i/o indirectes incorporats en la relació de justificants de despeses.

f) En el cas d’inversions subvencionables que precisin llicències o
autoritzacions administratives, és preceptiu per a la tramitació del  darrer paga-
ment adjuntar-les a la sol·licitud de pagament.

g) Per tramitar el darrer pagament, en cas de realització d’obra civil,
s’haurà d’aportar a més, la llicència d’obres i el certificat final d’obra del tècnic
director del projecte, en cas d’existir projecte.

h) Per a la justificació de la contractació laboral de personal, s’haurà de
presentar: 

· El contracte laboral subscrits amb cada treballador correctament segellat
per l’òrgan competent d’ocupació. 

· Nòmines dels treballadors. 
· Documents TC1 i TC2 de tot el període del que se sol·licita el pagament

juntament amb un llistat en el qual figurin de forma detallada per mes i per tre-
ballador, els imports corresponents al total reportat en la nòmina. 

· Documentació justificativa del pagament dels sous efectuada als treba-
lladors com també de les quotes a la Tresoreria General de la Seguretat Social.
Aquest pagament quedarà acreditat de la següent manera, amb la presentació de: 

1º:  Qualsevol dels següents documents: 
- Fotocòpia compulsada del justificant de l’ordre de transferència ban-

cària o document bancari acreditatiu de la transferència, en el qual figuri: la data
de la transferència, l’import a transferir, la identificació del concepte de la trans-
ferència amb l’objecte que quedi identificat el pagament de la nòmina, així com
les dades de l’ordenant i del destinatari que haurien de coincidir amb el promo-
tor i amb el treballador respectivament. Aquest document s’haurà d’acompanyar
de l’extracte bancari del perceptor final de l’ajuda en el qual figuri el càrrec d’a-
questa transferència. 

- Còpia del xec nominatiu o pagaré nominatiu, sempre que estigui
vençut, acompanyat del corresponent extracte bancari del beneficiari de l’ajuda
en el qual figuri el càrrec d’aquest xec o pagaré. 

2º: Justificants de l’ingrés efectuat a la Tresoreria Genera de la Seguretat
Social. 

3º: Models 110 i 190 emplenats i presentats davant l’Agència Estatal de
l’Administració Tributària.

4. Es podran sol·licitar pagaments parcials de l’ajuda acreditant la rea-
lització de la part per la qual es demana pagament. Els permisos i llicències exi-
gibles hauran de presentar-se abans de la justificació final.

5. Estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.

6. L’import de l’ajuda concedida s’abonarà al beneficiari mitjançant
transferència bancària quan s’hagi justificat el compliment de la finalitat i l’a-
plicació de la subvenció.

7. El fet de no presentar la documentació justificativa o no executar la
inversió objecte de l’ajuda en el termini i en els termes establerts suposa un
incompliment al qual és aplicable el que disposa el punt 3 de l’apartat desè, de
la present Resolució.

8. No obstant això, en els casos en els quals es produeixin desviacions
entre la inversió realitzada i la aprovada, s’ajustarà l’ajuda total concedida a
l’import de la inversió realitzada, sempre i quan s’assoleixin de manera signifi-
cativa al compliment dels objectius previstos.

9. En qualsevol cas, s’hauran de tenir en compte les reduccions i exclu-
sions en el Reglament (CE) núm. 1975/2006 de la Comissió, de 7 de desembre
de 2006, pel qual s’estableixen les disposicions d’aplicació del Reglament (CE)
núm. 1698/2005.

13.- Ajudes no reintegrables
No es procedirà al reintegrament de les ajudes quan el incompliment d’al-

gun dels requisits, obligacions o compromisos exigits al beneficiari sigui a causa
d’algun dels següents motius:

a) mort del beneficiari;
b) llarga incapacitat professional del beneficiari;
c) expropiació d’una part important dels béns sobre el quals s’ha fet la

inversió, si aquesta expropiació no era previsible el dia que es va subscriure el
compromís;

d) catàstrofe natural greu que afecti considerablement els béns objecte
de l’activitat.

14.- Incompatibilitats de les subvencions
Les ajudes objecte d’aquesta convocatòria són incompatibles amb altres

ajudes cofinançades amb fons de la Unió Europea. 

15.-Règim jurídic aplicable
Per al que preveu la present convocatòria, serà d’aplicació això:
- Reglament (CE) núm. 1290/2005 del Consell, de 21 de juny de 2005,

sobre
finançament de la política agrícola comuna.
- Reglament (CE) núm.  1698/2005 del Consell, de 20 de setembre de

2005, relatiu a l’ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu
Agrícola de Desenvolupament Rural.

- Reglament (CE) núm. 1974/2006 de la Comissió, de 15 de desembre
de 2006, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (CE)
núm. 1698/2005.

- Reglament (CE) núm. 1975/2006 de la Comissió, de 7 de desembre
de 2006, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (CE)
núm. 1698/2005.

- Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2007-2013,
Decisió de la Comissió de 16 de juliol de 2008.

- Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 18 de desembre de
2007, per la qual s’estableixen les bases reguladores de la concessió de subven-
cions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears;
amb la seva posterior correcció publicada en el BOIB núm. 13 de dia 26 de
gener de 2008.

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
- Reglament de la Llei de subvencions (Reial legislatiu 2/2005, de 28

de desembre).
- Text refós de la Llei de subvencions (Decret legislatiu 2/2005, de 28

de desembre).
- Resolució de la Presidenta del FOGAIBA, de 30 de agost de 2008,
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per la que s’estableixen mesures provisionals per la recepció i tramitació de sol·licituds de subvenció per la realització d’actuacions elegibles en el marc del Eix 4
del PDR de les Illes Balears, període 2007-2013 mitjançant procediment LEADER.

- Real Decreto 1852/2009, de 4 de diciembre, por el que se establecen los criterios para subvencionar los gastos en el marco de los programas de
Desarrollo Rural cofinanciados por el Fondo Social Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

- Resolució de la Presidenta del FOGAIBA, de 7de juliol de 2009, per la que s’aprova la convocatòria per la selecció dels Grups d’Acció Local a les bale-
ars que gestionaran els programes de desenvolupament Local LEADER per el període de programació de desenvolupament rural 2007-2013.

- Resta de normativa de desenvolupament o aplicació.

16.- Controls
1. Els perceptors de les ajudes regulades a la present Resolució queden subjectes a les disposicions comunitàries de control establerts en el Reglament (CE)

núm. 1975/2006 de la Comissió, de 7 de desembre de 2006, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació dels Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell, pel
que fa a l’aplicació dels procediments de control i la condicionalitat en relació amb les mesures d’ajuda al desenvolupament rural.

2. Els controls tenen com a finalitat donar compliment a allò que estableix el Títol II del Reglament (CE) núm. 1975/2006 de la Comissió, de 7 de des-
embre de 2006.

17.- Publicació
Aquesta convocatòria s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Annexes

Annex 1
Dotació económica per la actual convocatoria:

- Quadre de desglossament de la dotació per mesures i fonts de finançament de la present anualitat: 

F I N A N Ç A M E N T del A N Y 2010
Mesura FEADER AGE CAIB TOTAL

Import % Import % Import %
4.1.3 Qualitat de vida/diversificació.

Mètode Leader 557.888,56 € 47,18 397.782,35€ 33,64 226.797,43 € 19,18 1.182.468,34 €
4.2.1 Cooperació 11.920,76 € 47,18 8.499,67 € 33,64 4.846,13 € 20,25 25.266,56 €
4.3.1 Funcionament del GAL, adquisició 

de capacitats i promoció territorial 98.772,07 € 47,18 70.425,86 € 33,64 40.153,63 € 20,25 209.351,56 €
TOTAL 668.581,39 € 476.707,88 € 271.797,19 € 1.417.086,46 €

- Quadre de partides per mesures i sub-mesures.

Medidas Any 2010
4.1.3. Calidad de vida en las zonas rurales y diversificación de la economia rural 

3.1.1. Diversificación hacia actividades no agrícolas 92.742,61 €
3.1.2. Ayuda a la creación y el desarrollo de microempresas 347.784,81 €
3.2.1. Prestación de servicios básicos para la economía y la población 324.599,15 €
3.2.3. Conservación y mejora del patrimonio 324.599,15 €
3.3.1. Formación e información de agentes vinculados a actividades del eje 3 92.742,61 €

4.2.1. Cooperación 25.266,56 €
4.3.1. Funcionamiento del GAL, adquisición de capacidades y promoción territorial 209.351,56 €
TOTAL 1.417.086,46 €

Annex 2

SOLICITUD DE  AYUDAS LEADER                                                                          Grupo de Acción                                   REGISTRO DE ENTRADA
Local de Mallorca                                 _ _ _ _          _ _    _ _     _ _
Nombre: Associació                            Número               Fecha
Mallorca Rural                                     NÚMERO DE EXPEDIENTE

FEADER                                                                                                                           Nº  _ _                                                      _ _ _ _     _ _    _ _     _ _

DATOS DEL TITULAR  DEL EXPEDIENTE
Apellidos y nombre o Razón Social                                                                                  NIF /CIF  
Domicilio
Código Postal              Municipio                                                                    Provincia                                                                      Teléfono     
Nombre o clase de Entidad:
Número de cuenta                                             _ _ _ _            _ _ _ _                    _ _                  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Banco           Sucursal                Control                     Número
Representado por Don  …………………………………..…………………………………………………….. DNI  _ _ _ _ _ _ _ _ _
En su calidad de……………………………………………….………………………………………………………………………...

(Alcalde, apoderado, presidente, etc.)

TÍTULO DEL EXPEDIENTE …………………………………………………………………………………………..………
MUNICIPIOS EN LOS QUE SE APLICA DATOS DE LA EMPRESA (último año)(sólo en la medida 312)
EL GASTO O INVERSIÓN

- Nº de trabajadores (media anual)                              ______________
- Volumen anual del negocio                                       ______________
- Activo del balance                                                     ______________

_____________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y OBJETIVOS PREVISTOS: ( en caso de actividades formativas, detallar: dirección de realización de la actividad, días de realización y horario de
la actividad)

GASTOS DEL PROYECTO
MEDIDAS                                                                                     PRESUPUESTO                        MEDIDAS                                        PRESUPUESTO

(EUROS)                                                                                              (EUROS)
Señalar lo que proceda (solo una) 
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311. DIVERSIFICACIÓN HACIA ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS                                                     321. SERVICIOS BÁSICOS
312. CREACIÓN Y DESARROLLO DE MICROEMPRESAS                                                                   323. CONSERV.Y MEJORA DEL PATRIMONIO RURAL
313. FOMENTO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS                                                                                   331. FORMACIÓN E INFORMAC. DE AGENTES EJE 3

DECLARACIÓN DE OTRAS AYUDAS PÚBLICAS SOLICITADAS O QUE VAYA A SOLICITAR:

Nº DE EXPEDIENTE
_____________________________

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:
(   )          Proyecto Técnico visado.
(   )          Memoria detallada de las actuaciones.
(   )          Presupuesto desglosado de la inversión.
(   )          Certificación acreditativa del cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y autonómicas..
(   )          Certificación acreditativa del cumplimiento de las obligaciones tributarias de la Seguridad Social.
(   )          Licencias, permisos, inscripciones, registros y/o cualesquiera otros requisitos legales que sean exigibles por la Administración Autonómica o Local, bien para la 

realización de la inversión, o bien para el desarrollo de la actividad de que se trate.
(   )          Facturas proforma en inversión adquisición de bienes de equipo o prestación de servicios por  empresas de consultoría o asistencia técnica por un importe superior a

12.000 euros (mínimo 3 facturas).
(   )          Declaración de minimis.
(   )          Declaración de las ayudas obtenidas y/o solicitadas a otros organismos o Administraciones Públicas.
(   )          Fotocopia del NIF o CIF
(   )          Documentación justificativa de la personalidad jurídica.
(   )          Documento en que conste el acuerdo de iniciar la acción para la que se solicita la ayuda.
(   )          Documento acreditativo de la representación del representante y copia del NIF.
(   )          Acreditación de la propiedad o capacidad legal de uso y disfrute de los bienes del proyecto.
(   )          Declaración de ser microempresa y documentación que lo acredite.
(   )          Otros documentos.         

EXPONE: 
1. Que conoce las condiciones establecidas por la Comunidad Europea, la Administración Central y el FOGAIBA para la concesión de las ayudas que solicita.
2. Que conoce que los datos relativos a las ayudas que perciba se publiquen con arreglo al Reglamento (CE) nº 1290/2005.
3. Que conoce y da su conformidad para que los datos personales contenidos en los formularios que componen esta solicitud, sean incluidos en ficheros automatizados  utilizados 

de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y demás normativa vigente. 

DECLARA:
1. No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de subvenciones señaladas en los el artículo 10 del Decreto Legislativo 2/2005 de 28 de diciembre por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Subvenciones.
2. Que en el caso de solicitar ayudas de las medidas relacionadas con la formación (Medida 3.3.1), no ha solicitado ni recibe ayudas del Fondo Social Europeo (FSE) para la actividad.

SE COMPROMETE A:

1. Comunicar y documentar ante el Grupo de Acción Local  la solicitud y la obtención de cualquier ayuda o subvención que tengan la misma finalidad, procedente de otras
Administraciones Públicas o entes públicos o privados.
2. Realizar la ejecución de la inversión y del gasto en el plazo fijado establecido en el contrato de ayuda que se establezca.
3. Ejecutar el proyecto de inversión en la zona especificada en el mismo.
4. Mantener el destino de las inversiones y gastos objeto de la ayuda y el nivel de empleo previsto, al menos durante cinco años a partir de su terminación.
5. Facilitar al Grupo, a la Comunidad Autónoma, a la Comisión de las Comunidades Europeas, y a los órganos de control establecidos, la documentación necesaria para que puedan
acceder a la información precisa y verificar el gasto o inversión así como a realizar las visitas de inspección, hasta los cinco años siguientes al pago de la ayuda.
6. Devolver las cantidades recibidas indebidamente por esta ayuda si así lo solicitara el Grupo, incrementadas, en su caso, en el interés legal correspondiente.

Declaro bajo mi responsabilidad que todos los datos que anteceden son ciertos y que a tal fin me comprometo a comunicar al Grupo de Acción Local cualquier modificación de los
mismos, a facilitarle cuantos documentos me sean requeridos y, en caso de ser aprobado el proyecto, a suscribir con el mismo un Contrato de Ayudas en el que se expliciten las obliga-
ciones asumidas como perceptor final de la ayuda concedida.

En                                              , a           de                                    de 20                          
El 

(interesado o representante)
Fdo:  
NIF:                                                                                                                         

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL

Annex 3

DECLARACIÓN DE MINIMIS

D. _______________________________________________ con NIF (CIF) ______________

solicitante de una ayuda LEADER en el Grupo de Acción Local de Mallorca, ASSOCIACIÓ MALLORCA RURAL
para __________________________________________________________________________________________________________, con el expediente 

(título del expediente)

nº ________________________________________________

_________________________.

DECLARO

1º   No haber recibido ayudas ‘de minimis’
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Haber recibido ayudas ‘de minimis’ con fecha ___________________, por la cantidad de __________________ € procedentes de
__________________________________________, según el Reglamento (CE) nº 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y
88 del Tratado a las ayudas de minimis.

2º Comprometerme formalmente a comunicar al Grupo de Acción Local _______________________________________ hasta la fecha de resolución de la ayuda LEADER, las
ayudas de minimis que reciba en ese plazo.

En ____________________ a _________ de___________ de______________
Fdo.: 

Annex 4

SOLICITUD JURADA DE                                                                                            Grupo de Acción                                   REGISTRO DE ENTRADA
MICROEMPRESA Local de Mallorca                                 _ _ _ _          _ _    _ _     _ _

Nombre: Associació                            Número               Fecha
Mallorca Rural                                     NÚMERO DE EXPEDIENTE
Nº  _ _                                                      _ _ _ _     _ _    _ _     _ _

DATOS DEL TITULAR  DEL EXPEDIENTE Apellidos y nombre o Razón Social                                                                   NIF /CIF  

DATOS DEL TITULAR  DEL EXPEDIENTE
Apellidos y nombre o Razón Social                                                                                  NIF /CIF  
Domicilio
Código Postal              Municipio                                                                    Provincia                                                                      Teléfono     
Nombre o clase de Entidad:
Número de cuenta      _ _ _ _            _ _ _ _                    _ _                  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Banco           Sucursal                Control                     Número
Representado por Don  …………… . .…………………………………………………….. DNI  _ _ _ _ _ _ _ _ _
En su calidad de………………………… .………………………………………………………………………...

(Alcalde, apoderado, presidente, etc.)

Rellene los datos siguientes para la determinación de los efectivos y límites financieros que definen las categorías de empresas para la consideración de microempresa según lo dis-
puesto en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión de 6 de mayo de 2003 sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas DOCE L 124 de 20.5.2003,
p.36)

TIPO DE EMPRESA:            Autónoma. Asociada. Vinculada.
(   )                                                             (   )                                                         (   )

Nº Trabajadores actuales: Fecha de constitución: 
Volumen de negocio anual: Balance General:
Nota: En el caso de empresas asociadas o vinculadas se deberá realizar el cálculo de estos límites según lo dispuesto en el artículo 6 del Anexo de la citada Recomendación, teniendo
en cuenta los datos financieros y de trabajadores de todas las empresas partícipes.

DECLARACIÓN JURADA
1.- La empresa es una microempresa.

En .............................................. a ........... de .................................. de 20
Firma del representante legal de la empresa (2)

Nombre ................................................................................. D.N.I..............................................
(2) En el caso que el representante legal sea una persona ajena a la empresa deberá aportar los poderes legalmente establecidos para poder actuar en representación de la misma.

Definición de microempresa
Para la determinación de la consideración de microempresa se atenderá a lo dispuesto en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión de 6 de mayo de

2003 sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) DOCE L 124 de 20.5.2003, p.36.

En consecuencia, se entenderá por empresa toda entidad, independientemente de su forma jurídica, que ejerza una actividad económica. En particular, se con-
siderarán empresas las entidades que ejerzan una actividad artesanal u otras actividades a título individual o familiar, las sociedades de personas y las asociaciones
que ejerzan una actividad económica de forma regular.

En la categoría de PYME, se define a una microempresa como una empresa que ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo
balance general anual no supera los 2 millones de euros.

Para la determinación de los efectivos y los límites financieros se seguirá lo establecido en los artículos 4, 5 y 6 del Anexo de la citada Recomendación, en
funci

ón de la clasificación de la empresa que se establece en el artículo 3 del citado Anexo.

1. TIPOS DE EMPRESAS

La definición de PYME (1) distingue tres tipos de empresa en función del tipo de relación que mantiene con otras empresas respecto a participación en el
capital, derechos de voto o derecho a ejercer una influencia dominante (2).

Tipo 1: Empresa autónoma
Es con diferencia el caso más frecuente. Abarca todas las empresas que no pertenecen a ninguno de los otros dos tipos (asociadas o vinculadas).

La empresa solicitante es autónoma si:
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- no posee una participación igual o superior al 25 % (3) en otra empresa,
- el 25 % (3) o más de la misma no es propiedad directa de otra empresa u organismo público ni de varias empresas vinculadas entre sí o varios organismos

públicos, salvo determinadas excepciones (4),
- y no elabora cuentas consolidadas ni está incluida en las cuentas de una empresa que elabore cuentas consolidadas, y por tanto no es una empresa vincula-

da (5).

Tipo 2: Empresa asociada
Este tipo está constituido por las empresas que mantienen lazos significativos de asociación financiera con otras empresas, sin que ninguna ejerza, directa o

indirectamente, un control efectivo sobre la otra. Son asociadas las empresas que ni son autónomas ni están vinculadas entre sí.

La empresa solicitante es asociada de otra empresa si:
- posee una participación comprendida entre el 25 % (3) y el 50 % (3) de dicha empresa,
- o si dicha empresa posee una participación comprendida entre el 25 % (3) y el 50 % (3) de la empresa solicitante,
- y la empresa solicitante no elabora cuentas consolidadas que incluyan a dicha empresa por consolidación, ni está incluida por consolidación en las cuentas

de dicha empresa ni en las de ninguna empresa vinculada a ella (5).

Tipo 3: Empresa vinculada
Este tipo corresponde a la situación económica de las empresas que forman parte de un grupo que controla, directa o indirectamente, la mayoría de su capi-

ta! o derechos de voto (aunque sea a través de acuerdos o de personas físicas accionistas), o que puede ejercer una influencia dominante sobre la empresa. Son
casos menos habituales que en genera! se diferencian claramente de los dos tipos anteriores.

Para evitar dificultades de interpretación a las empresas, la Comisión Europea ha definido este tipo de empresas utilizando, cuando se adapten al objeto de
la definición, las condiciones incluidas en el artículo 1 de la Directiva 83/349/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1983, basada en la letra g) del apartado 3 del
artículo 54 del Tratado, relativa a las cuentas consolidadas (6), que se aplica desde hace años.

Por lo tanto, una empresa sabe, por lo general, de forma inmediata si está vinculada, en tanto que ya está sujeta a la obligación de elaborar cuentas consoli-
dadas en virtud de dicha Directiva o está incluida por consolidación en las cuentas de una empresa obligada a elaborar cuentas consolidadas.

Los dos únicos casos, aunque poco frecuentes, en los cuales una empresa puede considerarse vinculada sin estar obligada a elaborar cuentas consolidadas se
describen en los dos primeros guiones de la nota nº 5 al final de la presente nota explicativa. En este caso, la empresa debe verificar si cumple alguna de las con-
diciones especificadas en el apartado 3 del artículo 3 de la Definición.

2. LOS EFECTIVOS Y UNIDADES DE TRABAJO ANUAL (7)

Los efectivos de una empresa corresponden al número de unidades de trabajo anual (UTA).

¿Quiénes se incluyen en los efectivos?

- los asalariados de la empresa,
- las personas que trabajan para la empresa que mantengan una relación de subordinación con la misma y estén asimiladas a los asalariados con arreglo a la

legislación nacional,
- los propietarios que dirigen su empresa,
- los socios que ejerzan una actividad regular en la empresa y disfruten de ventajas financieras por parte de la empresa.
Los aprendices o alumnos de formación profesional con contrato de aprendizaje o formación profesional no se contabilizarán dentro de los efectivos.

Modo de calcular los efectivos

Una UTA corresponde a una persona que haya trabajado en la empresa o por cuenta de la misma a jornada completa durante todo el año de que se trate. Los
efectivos se contabilizan en UTA.

El trabajo de las personas que no hayan trabajado todo el año o lo hayan hecho a tiempo parcial, independientemente de su duración, así como el trabajo esta-
cional, se contabiliza en fracciones de UTA.

No se contabiliza la duración de los permisos de maternidad o permisos parentales.

__________________
(1) En el presente texto, el término ‘definición’ se refiere al anexo de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, sobre la definición de pequeñas y medianas empresas. 
(2) Articulo 3 de la definición.
(3) En términos de participación de capital o derechos de voto, se tendrá en cuenta el mayor de los dos porcentajes. A dicho porcentaje se añadirá el porcentaje de participación que
cualquier otra empresa vinculada a la empresa accionista posea sobre la empresa en cuestión (apartado 2 del artículo 3 de la definición).
(4) Una empresa puede seguir siendo considerada autónoma aunque se alcance o se supere este límite del 25 % cuando corresponda a alguno de los tipos de inversores que se indican a
continuación (siempre que los inversores no sean empresas vinculadas a la empresa solicitante):
§ sociedades públicas de participación, sociedades de capital riesgo, personas físicas o grupos de personas físicas que realicen una actividad regular de inversión en capital riesgo
(inversores providenciales o business angels) e inviertan fondos propios en empresas sin cotización bursátil. siempre y cuando la inversión de dichos business angels en la misma
empresa no supere 1 250 000 euros;
§ universidades o centros de investigación sin fines lucrativos;
§ inversores institucionales,. incluidos los fondos de desarrollo regional. 
(Segundo párrafo del apartado 2 del artículo 3 de la definición).
(5) - Si el domicilio social de la empresa está ubicado en un Estado miembro que ha previsto una excepción a la obligación de elaborar dichas cuentas con arreglo a la séptima
Directiva 83/349/CEE, la empresa de verificar específicamente que no cumple ninguna de las condiciones establecidas en el apartado 3 del artículo 3 de la definición.
- En algunos casos poco frecuentes, una empresa puede estar vinculada a otra a través de una persona o un grupo de personas físicas que actúen de común acuerdo (apartado 3 del
artículo 3 de la definición).
- A la inversa, puede darse el caso, muy poco habitual, de que una empresa elabore voluntariamente cuentas consolidadas sin estar sujeta a ello según la séptima Directiva. En este caso
hipotético, la empresa no está necesariamente vinculada, y puede considerarse sólo asociada.
Para determinar si una empresa está vinculada o no, debe verificarse, para cada una de las tres situaciones mencionadas, si cumple alguna de las condiciones establecidas en el apartado
3 del artículo 3 de la definición, en su caso a través de una persona o grupo de personas físicas que actúen de común acuerdo.
(6) DO L 193 de 18.7.1983, p. 1, cuya última modificación la constituye la Directiva 2001/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 283 de 27.10.2001, p. 28).
(7) Artículo 5 de la definición.

— o —

157BOIB Num. 126 28-08-2010


