Teixit empresarial. Ajudes directes.

6.15 Subvencions per a inversions de millora de la competitivitat de l'artesania
Sinopsi ajuda

L’objecte d’aquesta convocatòria és el foment de les inversions
per a la millora de la competitivitat en matèria d’artesania per a
l’illa 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.
Atorgar subvencions per incentivar les inversions en instal·lacions
i tallers, les adquisicions d'immobilitzat, els projectes de pàgines
web i altres actuacions dirigides a millorar la competitivitat i la
modernització del sector artesanal de Mallorca, per a l'any 2020.
La convocatòria consta d'una línia d'actuació: inversions per a la
millora de la competitivitat en matèria d'artesania.
El procediment per concedir les subvencions previstes en aquesta
convocatòria s’ha de fer mitjançant concurrència competitiva de
totes les sol·licituds que compleixin els requisits exigits.

Òrgan gestor
Beneficiari

Quantia

Amb la finalitat d’establir la puntuació de les sol·licituds
presentades, els criteris de valoració per a resoldre seran els
indicats al punt onzè de la convocatòria.
Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local
– Consell Insular de Mallorca
Les empreses, les comunitats de béns, les persones autònomes,
les associacions i el personal assalariat de Mallorca que
compleixin els requisits del punt 2 de la convocatòria anual.
El pressupost de despeses del Consell Insular de Mallorca per a
l’any 2020 ha assignat la quantitat de 242.000 euros a les
subvencions objecte d’aquest convocatòria.
La quantia total màxima i mínima per a la Millora dels tallers
artesans i foment de l’associacionisme artesà és la següent
- Un màxim de 4.000€ i un mínim de 1.200€ per a empreses.
- Un màxim 6.000€ i un mínim de 1.200 € per associacions.
- L’adquisició d’equipament informàtic que inclou tabletes,
impressores,... és subvencionable fins a 2.000€.

Requisits

Únicament serà subvencionable un únic projecte per persona
beneficiaria.
REQUISITS DELS BENEFICIARIS
1. Tenen la consideració de beneficiaris:
a. Empreses, comunitats de béns i autònoms que enquadrin
la seva activitat econòmica dins el sector de l’artesania de
Mallorca.
En concret,
 Les empreses i les comunitats de béns del sector de
l’artesania han d’estar en possessió del document
de qualificació artesanal (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.
En cas que les comunitats de béns vulguin demanar
una subvenció han d’optar entre sol·licitar-la com a
comunitat de béns, o bé, com a persona física. És a
dir, no es pot sol·licitar la mateixa subvenció com a
persona física a la vegada que com a comunitat de
béns, sinó que s’ha d’escollir una d’aquestes dues
opcions. A les comunitats de béns els hi serà
d’aplicació l’article 7.4 i 7.5 de l’Ordenança general
de subvencions del Consell Insular de Mallorca.
b. 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. 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.

2. Per poder accedir a les subvencions que estableix aquesta
convocatòria s’ha de tenir el seu domicili fiscal, sucursal,
delegació o establiment permanent a l’illa de Mallorca.
3. No poden tenir la condició de beneficiari, les persones o
les entitats en les quals es doni alguna de les
circumstàncies previstes en l’article 8.2, 8.3 i 8.4 de
l’Ordenança general de subvencions del Consell Insular de
Mallorca.
ACTUACIONS SUBVENCIONABLES
a) Actuacions:
- 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, mobiliari
i carpes per a fires). S’ha de fer en el taller del artesà i no
s’inclouen les obres, millores, canvis o les inversions fetes
en el habitatge de la persona artesana.
Despeses incloses
o la maquinària vinculada a l’ofici (inclou maquinària
rectificada).
o les despeses relacionades amb el transport i la
instal·lació del bé adquirit.
- Inversions en instal·lacions per a millorar les aules, tallers
de formació i 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. En el supòsit de modificació de ja
existents, aquesta ha de suposar un major cost
d’adquisició o la incorporació de nous elements i així ha de
quedar reflectit a la seva comptabilitat.
- 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 és de 2.000,00€, 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. La persona beneficiària de la subvenció
signa una declaració responsable del compliment
d’aquests requisits, que lliura en el moment de la
justificació de la subvenció (Annex IX). L’incompliment
d’aquesta obligació, que es produeix en tot cas amb
l’alienació o el gravamen del bé, és causa de reintegrament
de l’import de la subvenció, d’acord amb l’establert en els
articles 44.6 i 54 de l’Ordenança general de subvencions
del Consell Insular de Mallorca.
b) Despeses subvencionables: cost de la inversió.
Documentació

a. Model de sol·licitud (Annex I). Només s’admetrà el model
normalitzat de sol·licitud de l’any en curs.
b. Fotocòpia del DNI, NIE o CIF, segons pertoqui, de
l’empresa, comunitat de béns, associació i/o persona
sol·licitant i/o del seu representant legal, si és el cas.
c. Documentació acreditativa de la vigència del càrrec de
representant legal en virtut de la qual actua el signant de
la sol·licitud i, si escau, acreditació de l’autorització
corresponent i suficient, en cas que firmi una persona
diferent, el model del qual s’adjunta com a annex
d’aquesta convocatòria (Annex II).
d. Si les entitats sol·licitants són empreses, comunitats de
béns, o associacions: s’ha d’aportar, l’original o còpia
acarada, si escau, de l’escriptura de constitució o de
modificació dels estatuts o del reglament intern de
funcionament inscrits en el registre corresponent. Si fos
necessari, de conformitat amb els seus estatuts, hauran
d’aportar un certificat de l’acord adoptat per l’òrgan de
govern de l’entitat per sol·licitar l’ajuda i designar
representant.
Si la sol·licitud és d’una comunitat de béns s’ha de fer
constar els compromisos d’execució assumits per cada
membre de l’agrupació, així com l’import de la subvenció
que s’ha d’aplicar a cada un d’ells que també tenen la

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

l.

consideració de beneficiaris. No es pot dissoldre
l’agrupació fins que hagi transcorregut el termini de
prescripció que preveuen els articles 7, 8 i 9 de l’Ordenança
general de subvencions.
Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu
representant legal de no estar sotmès a cap de les
circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir
la condició de beneficiari, o entitat col·laboradora de les
subvencions públiques recollides en l’art. 8.2, 8.3 i 8.4 de
l’Ordenança general de subvencions del Consell Insular de
Mallorca, el model de la qual s’adjunta com a annex
d’aquesta convocatòria. (Annex III).
Declaració responsable signada pel sol·licitant, o pel seu
representant legal relativa a les subvencions o ajudes
obtingudes i/o sol·licitades d’altres institucions públiques
o privades, per realitzar la mateixa activitat, el model de la
qual s’adjunta com a annex d’aquesta convocatòria (Annex
IV).
Declaració expressa dins el document de sol·licitud (annex
I) sobre si l’impost indirecte IVA, es recuperarà i
compensarà o no.
Certificat de situació en el cens d’activitats econòmiques
de l’AEAT (Agencia Estatal de l’Administració Tributària) de
l’any en curs, si escau.
En el cas d’autònoms o empreses, certificat de vida laboral
de l’artesà o mestre artesà de l’empresa expedit per la
Seguretat Social dins l’any 2020, o darrer document de
cotització a la seguretat social, segons correspongui.
En el cas d’associacions, certificat emès pel secretari/a de
l’entitat, acreditatiu dels membres de l’associació amb
acreditació artesanal, amb identificació del nom, DNI i
tipus d’acreditació artesanal. Es podrà comprovar d’ofici si
tenen l’acreditació artesanal.
Fotocòpia del document d’acreditació artesanal en vigor o
document de “pendent de 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.
La presentació de la sol·licitud de subvenció comporta
l’autorització del sol·licitant perquè l’òrgan que concedeix
la subvenció obtingui de manera directa l’acreditació de les
circumstàncies d’estar al corrent de les obligacions
tributàries amb l’Agència tributària de l’Estat i amb la
Seguretat Social a través de certificats telemàtics i, en
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aquest cas, el sol·licitant no ha d’aportar la certificació
corresponent.
Si la quantia que s’atorga al beneficiari no supera l’import
de 3.000 euros (amb totes les línies conjuntament) pot
aportar la Declaració responsable que substitueix la
presentació dels certificats que acrediten el compliment
d’obligacions tributàries i amb la seguretat social (Annex
VII).
Declaració responsable de l’empresa o entitat de no estar
incurs en qualsevol de les causes previstes en l’article 11
de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i
homes (Annex III).
Document de designació de compte bancari del
beneficiari, signat pel sol·licitant o representant legal de
l’entitat, segons el model facilitat pel Consell Insular de
Mallorca, com a annex d’aquesta convocatòria (Annex VIII).
Aquest document ha d’anar completament emplenat,
inclòs l’apartat BIC.
Projecte detallat de l’activitat i la seva temporització (data
d’ inici i data final). Aquest projecte ha d’anar signat i s’hi
han d’incloure els objectius generals que es volen
aconseguir, el col·lectiu al qual s’adreça, el nombre de
beneficiaris potencials de l’activitat, la metodologia per a
executar l’activitat i la temporització de les activitats que es
volen realitzar. S’adjunta un annex amb el contingut mínim
del projecte per a la seva admissió (Annex VI).
Pressupost d’ingressos i despeses de l’actuació signat per
la persona sol·licitant o representant legal de l’entitat, amb
data de la signatura. Aquest pressupost ha de ser detallat
i ha d’indicar les despeses que ha de suposar l’activitat i de
les entrades o ingressos prevists, si n’hi hagués (Annex V).
Cas que la sol·licitud de la carta de mestre artesà, d’artesà
o d’empresa amb document de qualificació artesanal
estigui en tràmit, s’haurà d’adjuntar el document
administratiu de “pendent visita” que acrediti aquesta
circumstància expedit en un termini de 1 mes des de la
publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Declaració de Mínims, si pertoca (Annex IV).

No és necessari aportar la documentació dels epígrafs b), c) i d) si
ja consta als arxius d’aquest Departament, mentre mantingui la
seva vigència. En aquest supòsit s’ha d’indicar expressament a la

Més informació
web oficial

sol·licitud aquesta circumstància i fer-hi constar la data i l’òrgan o
la dependència en què es presentaren o, si escau, emesos, i quan
no hagin transcorregut més de cinc anys des de l’acabament del
procediment al qual corresponguin.
https://seu.conselldemallorca.net/fitxa?key=50425
Bases convocatòria:
https://portal.conselldemallorca.net/sacwsapi/arxiu/apiArxiuServlet?id=50487&lang=ca
Extracte BOIB:
https://portal.conselldemallorca.net/sacwsapi/arxiu/apiArxiuServlet?id=51308&lang=ca

Sol·licitud

Model de sol·licitud i annexos:
https://portal.conselldemallorca.net/sacwsapi/arxiu/apiArxiuServlet?id=50489&lang=ca
Inclou:
a. Formulari de sol·licitud (annex 1)
b. Acreditació del representant, si escau, de l’entitat
sol·licitant (annex 2).
c. Declaració responsable de no incórrer en cap de les
prohibicions legalment establertes per obtenir la condició
de beneficiari d’una subvenció (annex 3).
d. Declaració responsable relativa a subvencions, ajuts o
suports rebuts per a aquest projecte (annex 4).
e. Pressupost d’ingressos i despeses del projecte
subvencionat (annex 5).
f. Memòria Inicial del projecte subvencionat (annex 6).
g. Declaració responsable que substitueix la presentació dels
certificats que acrediten el compliment d’obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social (annex 7).
h. Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments
(annex 8).
Termini: El termini per presentar sol·licituds es reprèn dia 1 de
juny i finalitza el dia 19 de juny de 2020.
Podeu presentar documents adreçats als òrgans de
l’Administració insular a qualsevol oficina de registre. També els

podeu presentar als registres oficials de l'Administració general
de l'Estat, del Govern de les Illes Balears, dels consells insulars i
dels municipis que han signat el conveni de col·laboració per
implantar un registre únic d'entrada de documents.
A més, podeu enviar la documentació per correu postal, per a la
qual cosa heu de lliurar el sobre obert, perquè es pugui indicar en
el segell oficial el lloc de registre, la data i l’hora exacta de
presentació, i perquè s’anoti així en el resguard justificatiu.

Suport

Si la sol·licitud es lliura en un lloc diferent del Consell de Mallorca,
s'ha d'enviar per correu electrònic el full de la sol·licitud amb el
segell d’entrada dins termini a artesania@conselldemallorca.net.
Direcció Insular de Comerç i Artesania
Plaza del Hospital, 4, 07012 Palma
Tel: (+34) 971 173 858
(+34) 971 173 825

