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Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

3505

Extracte de la resolució del conseller executiu de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de
6 de març de 2020 pel qual s‘aprova la convocatòria per inversions per a la millora de la
competitivitat en matèria d’artesania de Mallorca per l’any 2020

BNDS: 499713 (http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/index)
De conformitat amb el previst als articles 17.3b i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte
de la convocatòria el text complet de la qual es pot consultar en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhafp.gob.es
/bdnstrans/index).
Primer. Beneficiaris
-Empreses, comunitats de bens i autònoms que enquadrin la seva activitat econòmica dins el sector de l'artesania de Mallorca. Les empreses i
les comunitats de béns del sector de l'artesania han d'estar en possessió del document de qualificació artesanal per empreses (DQA), en
vigor, acreditant també el mestre artesà responsable de la producció. Els empresaris autònoms han de disposar de la Carta d'Artesà (CA) en
vigor, i/o la Carta de Mestre Artesà (CMA) en vigor. Excepcionalment, les persones i/o entitats indicades, encara que no tinguin aquests
distintius, podran ser beneficiaris de la convocatòria, si disposen del document administratiu “pendent visita”, expedit com a mínim 1 mes
comptador des de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/71/1057805

-Associacions. Les associacions han d'estar inscrites en el registre corresponent i han de tenir un mínim de 5 associats en possessió d'una
acreditació artesana o si disposen del document administratiu “pendent visita”, expedit com a mínim 1 mes comptador des de la publicació
de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Segon. Objecte
L'objecte d'aquesta convocatòria és el foment de l‘activitat artesanal de Mallorca mitjançant l'atorgament d'ajudes a projectes, programes i
activitats desenvolupats entre el 6 de setembre 2019 i el 5 de setembre 2020.
Les actuacions subvencionables són:
- Inversions en adquisició d'immobilitzat per a millorar les aules i tallers de formació, espais de mostra, el procés de producció i/o la venda i
comercialització del producte artesà (béns d'equipament, maquinària, utillatge i mobiliari).
- Inversions en instal·lacions per a millorar les aules i tallers de formació, espais de mostra, el procés de producció, la venda i
comercialització del producte artesà.
- Inversió en adaptació dels tallers a la normativa d'obligat compliment per al procés de producció.
- Creació i modificació de pàgines web referides a la seva acreditació artesanal.
- Adquisició d'equipament informàtic, sistemes operatius i desenvolupament d'aplicacions informàtiques, sempre que vagi destinat
directament a l'exercici de l'activitat artesana per a la qual se li va concedir la carta o el document “pendent visita”, expedit com a mínim 1
mes anterior a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí oficial de les Illes Balears i, que no s'hagi concedit una altra
subvenció pel mateix equipament en els darrers 3 anys. La quantia màxima de la subvenció per equipament informàtic es de 2000,00 €, sent
el preu romanent a càrrec de la persona beneficiària.
- Els béns que s'han adquirit, construït, rehabilitat o millorat, del tot o en part, mitjançant l'ajuda, s'han de destinar a la finalitat concreta per a
la qual es va concedir la subvenció durant un termini no inferior a cinc anys en cas de béns inscriptibles en un registre públic i a dos anys en
el cas de béns mobles.
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Tercer. Bases reguladores
Ordenança general de subvencions del Consell insular de Mallorca (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017) modificada per Acord del Ple
de 14 de juny de 2018 (BOIB núm. 96 de 4 d'agost 2018)
Quart. Quantia
El pressupost de despeses del Consell insular de Mallorca per a l'any 2020 destina a aquesta convocatòria la quantitat de 242.000€ (dos-cents
quaranta-dos mil euros)
L'import es distribuirà de la següent manera:
- 230.000€ van a càrrec de l'aplicació 65.43900.77900
- 12.000€ van a càrrec de l'aplicació 65.43900.78900
Cinquè. Termini per presentar sol·licituds
El termini per presentar les sol·licituds i tota la documentació és de quinze dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de
l'extracte d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears mitjançant la presentació en el Registre general del Consell Insular
de Mallorca, i també als llocs establerts en l'apartat 4 de l'article 16 de la Llei 39/15, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques.
Sisè. Altres dades
Els projectes i activitats subvencionades hauran de ser desenvolupades durant el període comprès entre el 6 de setembre 2019 i el 5 de
setembre de 2020 (ambdós inclosos).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/71/1057805

El model normalitzat de sol·licitud i la documentació que s'hi ha d'acompanyar es troba disponible, igualment, a la seu electrònica del
Consell Insular de Mallorca (https://seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=50425).

Palma, 17 de març 2020
El secretari tècnic de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local
(per suplència: resolució de 8 de gener 2020 - BOIB núm. 9, de 21/01/2020)
Jaume Tomàs Oliver
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