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Tel. 971653002 | Fax 97163007
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BASES DE LA CONVOCATÒRIA D'AJUDES ALS NEGOCIS DEL MUNICIPI DE SANTANYÍ
ESPECIALMENT AFECTATS PER LES CONSEQÜÈNCIES ECONÒMIQUES DERIVADES
DE LA CRISI SANITÀRIA PROVOCADA PER LA COVID-19
PREÀMBUL
L'Organització Mundial de la Salut va elevar l’11 de març de 2020 la situació d'emergència de
salut pública ocasionada per la COVID-19 a pandèmia mundial. Com a conseqüència, el
Govern d'Espanya mitjançant el Reial Decret 463/2020, de 14 de març de 2020, va declarar
l'estat d'alarma en tot el territori nacional, prorrogat amb successives modificacions fins al 9 de
maig de 2021.
Tota la normativa derivada de la declaració de l’estat d’alarma ha suposat un retrocés de la
majoria de sectors econòmics, la qual cosa ha provocat una caiguda del PIB i de l'ocupació a
Mallorca sense precedents. Ateses aquestes circumstàncies, els poders públics han determinat
que es fa imprescindible ajudar el sector empresarial.
En l’àmbit estatal les primeres mesures per tal de contenir els efectes econòmics de la
pandèmia varen venir de la mà del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents
extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19. En la mateixa línia el
Govern d’Espanya ha iniciat el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, al qual es
refereix el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre pel qual s'aproven mesures urgents per
a la modernització de l'Administració pública i per a l'execució del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència, i mitjançant el qual s'han de canalitzar els fons europeus.
Per altra banda, amb la finalitat de donar suport a les empreses i autònoms s’han dictat, el
Reial-Decret 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència
empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19 i el Reial Decret 6/2021, de 20 d’abril
perquè s’adopten mesures complementàries de suport a empreses i autònoms afectats per la
pandèmia de COVID-19.
En l’àmbit autonòmic, el Consell de Govern va aprovar el Decret llei 4/2020, de 20 de març, pel
qual s’estableixen mesures urgents en matèria de contractació, convenis, concerts educatius i
subvencions, serveis socials, medi ambient, procediments administratius i pressuposts per fer
front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, el qual juntament amb la Llei 2/2020, de 15
d’octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la
simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per
pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 estableixen mesures de rang legal
de simplificació administrativa i de foment de l’activitat econòmica i laboral, per tal d’aclarir i
simplificar les obligacions que la normativa vigent imposa a les administracions públiques de
les Illes Balears.
La lluita contra els efectes de la pandèmia ha posat en relleu una intensa activitat de les
administracions públiques per contenir-ne i mitigar-ne els efectes, tant és així, que davant la
situació excepcional i l’espai normatiu desenvolupat, per resolució de la Batlia de l'Ajuntament
de Santanyí de data 17 de novembre de 2020, es varen aprovar les bases i la convocatòria que
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van regir la concessió d'ajudes extraordinàries al teixit productiu del municipi de Santanyí per
minimitzar l'impacte econòmic de la crisi sanitària COVID-19, les quals van ser publicades en el
BOIB núm.200, de 26 de novembre de 2020.
Seguint amb la intenció de donar suport al teixit empresarial dels municipis el Consell de
Mallorca i el Govern de les Illes Balears han promogut aquests ajuts de manera que la
subvenció de la present convocatòria està finançada pel propi Ajuntament de Santanyí, pel
Consell Insular de Mallorca i pel Govern de les Illes Balears. Finançament derivat de la
participació de l'Ajuntament de Santanyí en els Fons Mixt Consell-Ajuntaments per impulsar
ajudes a tots els sectors econòmics afectats per la pandèmia; i del conveni de col·laboració
entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l'Ajuntament de Santanyí
per concedir d'ajudes dirigides a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per
crisis sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics.
1. OBJECTE I FINALITAT
Aquestes bases tenen per objecte regular la concessió d'una línia d'ajudes dirigides a aquells
negocis que s'han vist afectats per les restriccions aprovades pel Govern el 2021 per aturar
l’expansió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 així com a aquells que s'han vist
especialment afectats per les conseqüències econòmiques d'aquesta crisi.
Amb aquesta subvenció es persegueix compensar en la mesura del possible els danys
econòmics que han experimentat aquests sectors econòmics als quals es dirigeix la present
convocatòria a causa de la reducció dràstica de l'activitat econòmica del municipi com a
conseqüència d’aquestes restriccions. Per tant, s'espera que aquests ajuts permetin que
aquests puguin mantenir la seva activitat al municipi de Santanyí.
2. ÒRGAN COMPETENT PER A LA RESOLUCIÓ DE SUBVENCIONS
Serà competent per a la concessió d'ajudes, com a òrgan facultat per a l'autorització i disposició
de la despesa corresponent, la Batlia.
3. DOTACIÓ ECONÒMICA I CRÈDIT PRESSUPOSTARI
La quantia destinada a atendre aquestes subvencions ascendeix a un import total de
329.978,04 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària RLT 43901 48912 01 i 13 43901
48912 02.
Aquesta quantia és resultat de les següents aportacions: d'una banda, 109.992,68 euros del
mateix Ajuntament de Santanyí; d'altra banda, 109.992,68 euros provinents de Consell Insular
de Mallorca; i finalment, 109.992,68 euros provinents de Govern de les Illes Balears.
4. REQUISITS PER SER BENEFICIARI
Podran tenir la condició de beneficiaris d'aquests ajuts les persones, físiques o jurídiques, que
compleixin els requisits següents:

AJUNTAMENT DE SANTANYÍ
Tel. 971653002 | Fax 97163007
Plaça Major, 12
07650 Santanyí – Illes Balears

1. Haver iniciat la seva activitat econòmica o empresarial al municipi de Santanyí amb
anterioritat a l'1 d'octubre del 2019.
S'entendrà com a data d'inici de l'activitat la següent, segons el cas:
a. La data de constitució de l'entitat sol·licitant.
b. La data d'inici d'alta com a autònom. Es considera autònom, d'ara
endavant, aquella persona que estigui donada d'alta en el règim de
treballadors autònoms, règim especial per compte propi de la Seguretat
Social que correspongui o mutualitat de col·legi professional.
2. Estar desenvolupant una activitat econòmica a Santanyí en el moment de presentar la
sol·licitud o en disposició de fer-ho quan la normativa sanitària vigent amb relació a la
crisi sanitària de la COVID-19 ho permeti o quan s'iniciï la temporada turística al
municipi de Santanyí.
3. Tenir el domicili fiscal o almenys un centre de treball al terme municipal de Santanyí.
4. Formar part d'algun dels següents grups amb relació a l'activitat econòmica que
desenvolupa al municipi de Santanyí:
a. Entitats privades amb personalitat jurídica.
b. Persones físiques donades d'alta com a autònoms.
En el cas de les persones integrants d'entitats sense personalitat jurídica (com per
exemple les Comunitats de Béns) donades d'alta com a autònoms, cadascun d'elles
haurà de presentar la seva pròpia sol·licitud.
5. Estar o haver estat donat d'alta en l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) en almenys
un dels grups que s'inclouen en l'Annex I d'aquestes bases. En el cas de les persones
integrants d'una entitat sense personalitat jurídica, aquesta ha d'estar donada d'alta en
l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) en almenys un dels grups que s'inclouen en
l'Annex I d'aquestes bases.
6. Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat, amb la Seguretat Social així
com amb les obligacions tributàries amb aquest Ajuntament durant tot el procediment,
des del dia en què es presenti la sol·licitud de l'ajut fins a la publicació de la resolució
de concessió.
7. No estar sotmès a cap de les prohibicions per ser beneficiari de les ajudes que
estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, Llei General de
Subvencions.
5. EXCLUSIONS
Queden exclosos com a beneficiaris:
a) Les entitats de sector públic així com les associacions, fundacions i entitats sense ànim
de lucre.
b) Les comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal.
c) Les congregacions i institucions religioses.
6. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS

a) Mantenir la seva activitat econòmica el 2021.
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b) Prestar col·laboració i facilitar totes les evidències que li siguin requerides en l'exercici
de les funcions de control que corresponguin a l'Ajuntament de Santanyí.
c) Els beneficiaris d'aquests ajuts, amb la presentació de la seva sol·licitud, autoritzen
expressament aquest Ajuntament a sol·licitar i/o facilitar informació a altres
administracions amb l'objecte de realitzar les tasques de comprovació i control en
qualsevol de les fases del procediment.
d) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer previstes per la normativa
vigent en matèria de subvencions.
L'incompliment d'aquestes obligacions podrà donar lloc al reintegrament de l'ajuda concedida
d'acord amb els art. 36 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, Llei General de
Subvencions.
7. QUANTIES DE LES AJUDES
L'import de la subvenció serà el resultat de dividir el crèdit pressupostari destinat a aquesta
convocatòria entre tots els beneficiaris. En tot cas, l'import màxim de la subvenció per
beneficiari és de 3.000,00 euros
8. COMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS
Com a regla general, aquestes ajudes seran compatibles amb qualsevol altra subvenció, sense
perjudici del compliment de la normativa vigent.
9. PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD
Les bases es publicaran a la web d'aquesta corporació.
1. Les sol·licituds s'han de presentar dins el termini de 30 dies naturals, comptats a partir de
l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquestes bases en el BOIB.
2. Les sol·licituds es podran presentar en qualsevol dels següents llocs:
•

DE FORMA TELEMÀTICA (Obligatori per a aquells subjectes que s'indiquen en l'art.
14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques):
La documentació es pot presentar mitjançant el Registre Electrònic Comú (REC) del
Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. A l’hora d’enviar la documentació mitjançant el
REC, s’ha de seleccionar «Ajuntament de Santanyí» com a organisme destinatari de la
sol·licitud i indicar en l'assumpte «AJUDA COVID-19».

•

DE FORMA PRESENCIAL:
Al registre municipal de Santanyí (plaça Major, 12, 07650 Santanyí), al de Cala d'Or
(carrer d'en Perico Pomar, 10, 07660 Santanyí) o al d’Alqueria Blanca (carrer Convent,
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2, 07691 S'Alqueria Blanca). S’ha de sol·licitar cita prèvia de dilluns a divendres de
9.00 a 14.00 al registre:
• Ajuntament de Santanyí: 971 653 002 - ext. 115
• Oficines d'Informació Turística de Cala d'Or: 971 657 463
• Oficina d'Atenció al Ciutadà de s'Alqueria Blanca: 971 211 089 o 971 653 002
(ext. 220)
Així mateix, també es poden presentar als llocs i formes establertes en l'art. 16.4 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Només s'admetrà una sol·licitud per sol·licitant, sense importar el nombre d'activitats
econòmiques en què estigui donat d'alta o el nombre de centres de treball o habitatges afectes
a l'activitat que té el sol·licitant.
Els annexos estaran disponibles a la web municipal (www.ajsantanyi.net).
3. S'ha de presentar la documentació següent:
a. Sol·licitud de l'ajuda i declaració responsable amb relació al compliment dels requisits
per ser beneficiari i al compromís de compliment de les obligacions dels beneficiaris
establertes aquestes bases, la qual ha d'estar signada per la persona interessada o pel
representant legal de l' entitat sol·licitant (Annex II).
b. Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de la persona interessada o de representant legal
de l'entitat sol·licitant.
c. En el cas que la sol·licitud la presenti una persona representant en lloc de la sol·licitant
o de la persona representant legal de l'entitat sol·licitant s'haurà de presentar una
autorització de representació (Annex III). Aquesta autorització s'ha d'acompanyar amb
la fotocòpia del DNI, NIE o passaport de la persona representant.
d. Certificat de situació al cens d'activitats econòmiques de l'Agència Estatal de
l'Administració Tributària (AEAT). Aquest certificat podrà ser substituït pel certificat de
situació censal de l'AEAT. En el cas de les persones integrants d'entitats sense
personalitat jurídica donades d'alta com a autònoms, hauran de presentar el certificat
de l'entitat i documentació admesa en dret que acrediti que el sol·licitant forma part
d'aquesta entitat.
e. Certificats específics per rebre subvencions emesos per la Seguretat Social, l'Agència
Estatal d'Administració Tributària i l'Agència Tributària de les Illes Balears amb relació
a les obligacions amb aquest Ajuntament on es constati que s'està al corrent de
pagament de les obligacions amb aquests organismes. No caldrà presentar-los si
s'autoritza a aquest Ajuntament a demanar aquestes dades en nom de la persona
sol·licitant en l'Annex II.
f. Documentació específica si el sol·licitant és una entitat amb personalitat jurídica:
document admès en dret que acrediti que la persona física signant és el representant
legal de l'entitat sol·licitant.
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10. RÈGIM DE CONCURRÈNCIA
El procediment de concessió és de concurrència no competitiva i l'assignació de la quantia es
farà mitjançant prorrateig lineal, de manera que es distribuirà l'import de la dotació
pressupostària entre els beneficiaris. En tot cas, l'import màxim de la subvenció per beneficiari
és de 3.000,00 euros
11. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ
Els successius anuncis, així com totes les notificacions i incidències produïdes durant
el procediment de concessió, es publicaran a la web municipal (www.ajsantanyi.net).
La instrucció de l'expedient administratiu correspon al titular de la Regidoria de Comerç
d'aquest Ajuntament.
Si la sol·licitud o documentació presentada no reuneix els requisits establerts en la
convocatòria es requerirà a la persona interessada, mitjançant publicació a la web municipal,
perquè la complementi en el termini màxim i improrrogable dels deu dies hàbils següents, amb
indicació que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seva petició, amb la resolució
prèvia dictada en els termes que preveu l'art. 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
La resolució del procediment, la qual correspon a la Batlia d'aquest Ajuntament, serà sobre la
totalitat de les sol·licituds presentades.
El termini màxim per resoldre el procediment i notificar-lo és de sis mesos des de la data de
publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOIB. La resolució posarà fi a la via
administrativa i es podrà interposar potestativament recurs de reposició en el termini d’un mes
des de la publicació a la web municipal, davant el mateix òrgan que la va dictar, o bé,
directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats Contenciosos-administratius de
Palma de Mallorca, en el termini de dos mesos, comptats a partir del dia següent de la
publicació d’aquesta resolució, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs
que s’estimi pertinent.
12. RÈGIM DE PAGAMENT
L'import de l'ajuda concedida es lliurarà d'una sola vegada després de la publicació de la
resolució de concessió. El pagament s'efectuarà mitjançant transferència al compte bancari
designat pel beneficiari en la sol·licitud.
13. CONTROL FINANCER
Els beneficiaris d’aquesta subvenció podran ser sotmesos, amb posterioritat a la concessió, a
un control financer en els termes que s'estableixen en el títol III de la Llei 38/2003 amb la
finalitat de verificar:
a. L'obtenció adequada i correcta de la subvenció per part del beneficiari.
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b. El compliment, per part de beneficiaris i entitats col·laboradores, de les obligacions en
la gestió i l'aplicació de la subvenció.
c. La justificació adequada i correcta de la subvenció per part de beneficiaris i les entitats
col·laboradores.
d. La realitat i la regularitat de les operacions que, d'acord amb la justificació presentada
per beneficiaris i entitats col·laboradores, han estat finançades amb la subvenció.
e. El finançament adequat i correcte de les activitats subvencionades, en els termes que
s'estableixen en l'apartat 3 de l'article 19 de la Llei 38/2003.
f. L'existència de fets, circumstàncies o situacions no declarats a l'Administració per
beneficiaris i entitats col·laboradores i que puguin afectar el finançament de les
activitats subvencionades, l'obtenció, la utilització, el gaudi o la justificació adequats i
correctes de la subvenció, així com a la realitat i la regularitat de les operacions que s'hi
financen.
Les actuacions de control financer finalitzaran amb un informe, el qual es notificarà als
beneficiaris que hagin estat objecte de control. Al seu torn, una còpia de l'informe es trametrà a
l'òrgan gestor que va concedir la subvenció assenyalant en el seu cas la necessitat d'iniciar
expedients de reintegrament i sancionador.
14. BASES REGULADORES
En tot el que no s'hagi previst en aquesta convocatòria seran aplicables:
a.
b.
c.
d.
e.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
R. Decret 887/2006, pel qual s'aprova el reglament que desenvolupa la Llei general de
subvencions.
Bases d'execució del Pressupost Municipal per a l'exercici 2021.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de
l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions
públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la
COVID-19.
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ANNEX I.
COMERÇOS I JARDINERIA
-

Grup 641 Comerç al detall de fruites, verdures, hortalisses i tubercles

-

Grup 642 Comerç al detall de carns i de productes i derivats carnics elaborats

-

Grup 643 Comerç al detall de peixos i altres productes de la pesca i de
l'agricultura i de caragols

-

Grup 644 Comerç al detall de pa, pastisseria, confiteria i similars, i de llet i
productes lactis

-

Grup 647 Comerç al detall de productes alimentaris i begudes en general

-

Grup 651 Comerç al detall de productes tèxtils, confecció, calçat, pells i articles
de cuir

-

Grup 652 Comerç al detall de medicaments i de productes farmacèutics

-

Grup 653 Comerç al detall d'articles per a l'equipament de la llar i la
construcció

-

Grup 659 Un altre comerç al detall

-

Grup 662 Comerç mixt o integrat al detall

-

Grup 91 Serveis agrícoles, ramaders, forestals i pesquers

-

Grup 92 Serveis de sanejament, neteja i similars. Serveis contra incendis i
similars

RESTAURACIÓ
-

Grup 671 Serveis a restaurants

-

Grup 672 Serveis a cafeteries

-

Grup 673 Serveis a cafès i bars amb i sense menjada

-

Grup 676 Serveis a xocolateries, gelateries i orxateria.

TRANSPORT, TAXIS I AUTOESCOLES
-

Grup 721 Transport de viatgers

-

Grup 722 Transport de mercaderies per carretera
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-

Grup 854 Lloguer d'automòbils sense conductor

-

Grup 855 Lloguer d'altres mitjans de transport

-

Grup 933 Altres activitats d'ensenyament, els epígrafs:
a. 933.1 Ensenyament de conducció de vehicles
b. 933.2 Promoció cursos i estudis en l'estranger
c.

933.9 Altres activitats ensenyament

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
-

Grup 967 Instal·lacions esportives i escoles de perfeccionament esportiu

ALTRES SERVEIS
-

Grup 971 Bugaderia i tintoreria

-

Grup 972 Perruqueria i salons de bellesa

-

Grup 974 Agències de prestació de serveis domèstics

AGÈNCIES DE VIATGES
-

Grup 755 Agència de viatges

SALAS DE BALL, DISCOTEQUES I ESPECTACLES
-

Grup 965 Espectacles (excepte cinema i esports)

-

Grup 968 Espectacles esportius

-

Grup 969 Altres serveis recreatius, N.C.O.P.

GALERIES D'ART
-

Del grup 615 Comerç a l'engròs d'articles de consum durador, els epígrafs:
a. 615.6 Galeries d'art

ALTRES INDÚSTRIES MANUFACTURERES
-

Grup 414 Indústries làcties

