
i Seguretat Social.
b) Quatre representants de les organitzacions sindicals més representa-

tives en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
c) Quatre representants de les organitzacions empresarials més repre-

sentatives en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Es poden convidar a les reunions les persones la intervenció de les quals

es consideri convenient, d’acord amb els punts inclosos en l’ordre del dia, en
funció dels seus coneixements, la seva preparació, el seu prestigi o altres cir-
cumstàncies.

5. Hi exerceix la secretaria la funcionària o el funcionari adscrit a la
Direcció General de Salut Laboral, amb la categoria com a mínim de cap de ser-
vei, a proposta de la Direcció General de Salut Laboral. Si escau, aquesta per-
sona pot ser substituïda per una funcionària o un funcionari de la plantilla d’a-
quest centre directiu.

Disposició final

Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Palma, 8 de febrer de 2010

El president
Francesc Antich i Oliver

El conseller de Treball i Formació
Pere Aguiló Crespí

— o —

CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA
Num. 2232

Ordre de la consellera d’Innovació, Interior i Justícia de 26 de
gener de 2010, per la qual s’estableixen les bases reguladores per
concedir subvencions en matèria de recerca, desenvolupament
tecnològic i innovació

D’acord amb el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’a-
prova el Text refós de la Llei de subvencions, una de les formes típiques d’ac-
tuació administrativa en l’estat social i democràtic de dret és el foment, que es
duu a terme, entre altres maneres d’actuació, per mitjà de la concessió de sub-
vencions amb subjecció als principis de publicitat, de concurrència i d’objecti-
vitat.

La Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i
Innovació de la Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia treballa per dotar les
Illes Balears d’un sector d’R+D+I de primera línia, fort i amb possibilitats reals
de competir, en el qual empreses, centres tecnològics, centres d’R+D+I, etc.,
col·laborin i tenguin unes relacions fluides, que els permetin trobar solucions a
les qüestions que es plantegen. Tot això amb el benentès que els avenços en
matèria científica i tecnològica reverteixen, en darrera instància, en el conjunt
de la societat balear, fet que es tradueix en riquesa i benestar. 

L’article 12 del Text refós de la Llei de subvencions disposa que no es pot
iniciar el procediment de concessió de subvencions sense que el conseller com-
petent n’hagi establert prèviament les bases reguladores corresponents mitjan-
çant una ordre. Aquest mateix precepte legal atribueix als consellers, en ús de la
seva potestat reglamentària, l’aprovació de les bases normatives que han de
regir la concessió de subvencions en l’àmbit sectorial de cada conselleria.

La Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia considera necessari aprovar
una nova ordre que, en substitució de l’Ordre de 26 de març de 2004, establei-
xi les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de recer-
ca, desenvolupament tecnològic i innovació que s’adapti a les directrius que
marca la normativa actual sobre subvencions, tot tenint en compte els requisits
mínims que exigeix l’article 13 del Text refós de la Llei de subvencions. 

Per això, en ús de les facultats que m’atribueix l’article 33.3 de la Llei
4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, i d’acord amb el Consell
Consultiu de les Illes Balears, dict la següent

ORDRE

Article 1
Objecte

L’objecte d’aquesta Ordre és establir les bases que han de regir les sub-
vencions en matèria de recerca, de desenvolupament tecnològic i d’innovació
que es convoquin des de la Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia. 

Article 2
Activitats susceptibles d’ajuda

1. Són susceptibles d’ajuda les activitats d’interès públic que es detallen a
continuació, i que segueixen els programes del Pla de Ciència, Tecnologia i
Innovació de les Illes Balears a què es refereix la Llei 7/1997, de 20 de novem-
bre, de la investigació i el desenvolupament tecnològic:

a) La potenciació  de recursos humans i, en particular:

1r. La formació del personal investigador i dels tecnòlegs, com també el
foment de la carrera investigadora.

2n. Les borses de viatge per a beneficiaris de beques predoctorals i pos-
tdoctorals.

3r. La incorporació de personal d’R+D al sistema d’innovació de les Illes
Balears, i en especial a empreses i centres d’investigació o assimilats, com
també les ajudes per contractar personal tècnic i investigadors en programes
postdoctorals.

b) El reforçament de la base científica i la consolidació del sistema de
ciència, tecnologia i innovació:

1r. Estructuració del sistema públic d’R+D+I, mitjançant:
1.1. La potenciació dels grups competitius o d’excel·lència i dels grups

emergents.
1.2. Les xarxes i els grups interdisciplinaris.
1.3. Els projectes d’R+D+I.
1.4. La participació en projectes o programes estatals i internacionals:

accions especials, com també l’organització de congressos i altres esdeveni-
ments científics

1.5. El registre i la protecció de la propietat de la producció científica i
innovadora en l’àmbit nacional i internacional.

2n. Ajudes per al desenvolupament d’infraestructures cientificotècniques
d’R+D+I, i en especial en els camps de les ciències de la salut, del turisme i del
medi ambient.

c) El foment de l’articulació del sistema d’innovació de les Illes Balears:

1r. Foment de la relació del sistema públic d’R+D+I amb l’entorn socioe-
conòmic, mitjançant agendes, xarxes i projectes d’R+D+I conjunts entre grups
públics d’R+D+I i empreses i equipament de centres tecnològics.

2n. Foment de l’explotació i difusió de tecnologies i resultats: suport a les
unitats i estructures d’interfície.

d) El suport a la innovació i a la creació d’empreses innovadores i de base
tecnològica i, en particular:

1r. Suport a la innovació en els sectors tradicionals i en el sector turístic.
2n. Suport a les entitats d’interfície: xarxa d’antenes tecnològiques.
3r. Suport a les empreses de base tecnològica de nova creació, suport a les

empreses innovadores, parcs tecnològics, incubadores d’empreses, com també
als clústers.

4t. Ajuts a empreses per serveis avançats, entre d’altres, elaboració de
plans de negoci, de projectes d’R+D+I, certificacions, etc.

5è. Ajuts a empreses per a la desgravació fiscal de projectes d’R+D+I.

e) El foment de la cultura científica i de l’interès social per la ciència, la
tecnologia i la innovació, com també la interrelació entre els agents de ciència i
tecnologia i, en particular:

1r. Organització de congressos, fires i altres esdeveniments per a empre-
ses i entitats

2n. Organització d’esdeveniments de divulgació científica (Fira de la
Ciència, Setmana de la Ciència, Any de la Ciència, etc.).

3r. Concursos d’innovació i de divulgació científica.

2. De conformitat amb el que preveu l’article 2.1 b del Text refós de la
Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre,
són susceptibles d’ajuda les activitats, els projectes o els comportaments que
s’esmenten en l’apartat anterior ja fets amb anterioritat a la data de la convoca-
tòria o de la concessió de la subvenció, sempre que la convocatòria així ho pre-
vegi expressament i fixi la data límit de realització de les activitats, els projec-
tes o els comportaments susceptibles d’ajuda, que, en tot cas, ha de ser posterior
a la d’entrada en vigor d’aquesta Ordre.

Article 3
Compatibilitat

1. Com a regla general, les ajudes que es concedeixin són compatibles
amb altres ajudes i subvencions, independentment de la seva naturalesa i de
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l’entitat que les concedeixi, sempre que, conjuntament, no superin el cost total
de l’activitat objecte de subvenció. En cas d’incompatibilitat amb altres ajudes
que la persona o l’entitat beneficiària pugui obtenir, s’ha de fer constar expres-
sament en la convocatòria. 

2. En els casos en què es produeixi un excés de finançament sobre el cost
de l’activitat com a conseqüència de l’atorgament d’altres subvencions per part
d’entitats públiques, s’ha d’aplicar el que estableix l’article 34 del Reglament de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol.

Article 4
Beneficiaris

1. Pot ser beneficiària de les subvencions que s’estableixin en les convo-
catòries dictades a l’empara d’aquesta Ordre qualsevol persona física o jurídica,
pública o privada, com també les agrupacions de persones físiques i jurídiques
i les entitats sense personalitat jurídica, que a més de dur a terme l’activitat o
l’objecte que fonamenti la concessió de la subvenció, compleixi els requisits que
preveuen aquestes bases i els específics que assenyalin les convocatòries corres-
ponents. 

2. Als efectes d’aquesta ordre, s’entén per:

a) Empresa: persona física o jurídica o entitat sense personalitat jurídica
que exerceix una activitat lucrativa que consisteix, principalment, en la produc-
ció de béns i serveis destinats al mercat.

b) Petita i mitjana empresa (PIME): empreses que compleixin tots els
requisits següents:

1r. Que el volum de negocis anual no sigui superior a 50 milions d’euros
o que el volum d’actius que consti en el darrer balanç de situació no excedeixi
de 43 milions d’euros.

2n. Que la plantilla sigui inferior a 250 treballadors, tot tenint en compte
els criteris per al seu còmput que estableix l’article 5 de la Recomanació de la
Comissió de 6 de maig de 2003 sobre la definició de microempreses, petites i
mitjanes empreses.

3r. Que no es tracti d’una empresa associada o vinculada amb cap altra
empresa que no verifiqui els límits a què es refereixen els punts 1r i 2n anteriors,
en els termes que preveu l’article 3 de la Recomanació de la Comissió que s’ha
esmentat abans.

c) Centre Tecnològic: persona jurídica, legalment constituïda i sense fina-
litat de lucre, que estatutàriament tengui per objecte contribuir, mitjançant el
perfeccionament tecnològic i la innovació, a la millora de la competitivitat de
les empreses, i que estigui inscrita com a centre d’innovació i tecnologia (CIT)
en el registre regulat pel Reial decret 2609/1996, de 20 de desembre. 

d) Clústers: Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI), previstes en el
Pla de Foment Empresarial del Govern d’Espanya, aprovat per Acord del
Consell de Ministres de 27 de gener de 2006, i definides en l’apartat cinquè 1 a
de l’Ordre ITC/2691/2006, de 2 d’agost (BOE núm. 199, de 21 d’agost).

3. Els beneficiaris han de complir els requisits addicionals següents:

a) Les persones físiques han de residir a les Illes Balears.

b) Les persones jurídiques privades han d’estar vàlidament constituïdes de
conformitat amb la normativa vigent i inscrites en el Registre corresponent; dis-
posar de l’organització, l’estructura tècnica i la capacitat suficients i necessàries
per garantir el compliment de l’activitat objecte de subvenció; i, en el cas que la
convocatòria així ho exigeixi, tenir entre els seus objectius, directament o indi-
rectament, la realització de les activitats o els objectius relacionats amb la recer-
ca, el desenvolupament tecnològic i la innovació en l’àmbit territorial de les
Illes Balears.

4. Els requisits addicionals que s’esmenten en l’apartat anterior s’han d’a-
creditar per mitjà de l’aportació de la documentació que s’ha d’adjuntar a la
sol·licitud de subvenció, assenyalada en l’article 6 d’aquesta Ordre i en la con-
vocatòria corresponent.

5. Sense perjudici del que estableix l’apartat 3 c de l’article 2 del Text
refós de la Llei de subvencions, també poden ser beneficiaris de les subvencions
que es convoquin en el marc d’aquestes bases els centres docents públics no uni-
versitaris i les entitats a què es refereix el precepte legal esmentat, tot tenint en
compte les particularitats que s’estableixen en l’article 25 d’aquesta Ordre.

6. No poden ser beneficiaris de les subvencions les persones, entitats o
agrupacions en què concorri alguna de les prohibicions que s’estableixen en

l’article 10 del Text refós de la Llei de subvencions i en l’article 27 de la Llei
12/2006, de 20 de setembre, per a la dona.

Article 5
Convocatòria

1. Les convocatòries que es dictin a l’empara d’aquestes bases s’han d’a-
provar per resolució de la consellera d’Innovació, Interior i Justícia i s’han de
publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

2. Les convocatòries han de contenir, com a mínim, els aspectes que
assenyala l’article 15 del Text refós de la Llei de subvencions i també han de
concretar els terminis generals a què es refereix l’article 14 d’aquesta Ordre i la
resta d’aspectes que s’hi preveuen.

3. En les convocatòries s’ha d’assenyalar la quantia de la disponibilitat
pressupostària màxima de què es disposa per atendre les sol·licituds de subven-
ció, amb indicació de la partida o partides pressupostàries a les quals s’ha d’im-
putar la despesa i, si n’és el cas, de les anualitats i dels imports corresponents en
el supòsit que es tramitin subvencions pluriennals, tot tenint en compte les
regles particulars següents:

a) La consignació de l’import màxim destinat a les subvencions no impli-
ca que s’hagi de distribuir necessàriament en la seva totalitat entre totes les
sol·licituds presentades.

b) L’import consignat inicialment es pot ampliar, mitjançant una resolució
de modificació de la convocatòria, amb els efectes, si escau, que preveu l’arti-
cle 57.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment administratiu comú. La modificació
esmentada, llevat que s’estableixi una altra cosa, no implica que el termini per
presentar sol·licituds s’ampliï, ni afecta la tramitació ordinària de les sol·licituds
presentades i no resoltes expressament.

c) Quan la quantia total màxima de les subvencions convocades es distri-
bueixi entre diferents crèdits pressupostaris, s’entén que la distribució té caràc-
ter estimatiu, i l’eventual alteració no exigeix la modificació de la convocatòria,
sense perjudici de la tramitació del procediment pressupostari i comptable que,
si escau, pertoqui.

4. Quan les característiques de la subvenció ho permetin, les convocatò-
ries poden preveure la realització de diversos procediments de selecció succes-
sius al llarg d’un mateix exercici pressupostari i per a una mateixa línia de sub-
venció, tot indicant-ne els aspectes següents:

a) El nombre de procediments i de resolucions successives que s’han de
dictar.

b) L’import màxim que s’ha d’atorgar en cada període, tot tenint en comp-
te la seva durada i el volum de sol·licituds previstes. No obstant això, en els
casos en què una vegada finalitzat qualsevol dels períodes no s’hagi esgotat
l’import màxim previst inicialment per a cada un d’aquests, la quantitat no apli-
cada es traslladarà al període següent, mitjançant resolució de l’òrgan compe-
tent per concedir les subvencions, que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears.

c) El termini en què, per a cada un dels períodes, es poden presentar les
sol·licituds.

d) El termini màxim de resolució de cadascun dels procediments.

5. En les convocatòries a què es refereix l’apartat anterior, cada resolució
s’ha de pronunciar sobre les sol·licituds presentades en el corresponent període
de temps i acordar l’atorgament, si escau, d’acord amb els criteris de selecció
que, de conformitat amb l’article 7 d’aquesta Ordre, siguin aplicables en cada
cas, sense superar la quantia que per a cada període s’hagi establert en la con-
vocatòria.

Article 6
Presentació de sol·licituds

1. Les persones o entitats interessades que compleixin els requisits pre-
vists en aquesta Ordre i els que es determinin en la convocatòria corresponent
poden presentar les sol·licituds, adreçades a l’òrgan competent per resoldre, en
el registre de la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i
Innovació o en qualsevol dels llocs que estableix l’article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, en el termini, i, si escau, per mitjà dels
models normalitzats que estableixi la convocatòria.

2. La presentació de la sol·licitud suposa l’acceptació, per part de la per-
sona o l’entitat interessada, de les prescripcions contingudes en aquestes bases i
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en la convocatòria corresponent, com també l’autorització a l’òrgan instructor
del procediment perquè, si és procedent, obtengui de manera directa l’acredita-
ció d’estar al corrent dels pagaments de les obligacions de la Seguretat Social i
tributàries davant l’Administració de l’Estat.

3. Juntament amb la sol·licitud, que ha de reflectir les dades personals de
la persona o l’entitat interessada, s’ha de presentar la documentació següent:

a) Document d’identitat (DNI, NIF o NIE) de la persona sol·licitant o,
segons els casos, dels seus representants legals o voluntaris, i, si escau, certifi-
cat d’empadronament.

b) La documentació següent, segons els casos:

1r. En cas d’administracions territorials, un certificat emès per l’òrgan
competent de l’entitat que acrediti la representació en què actua la persona sig-
nant de la sol·licitud.

2n. En cas d’entitats públiques no territorials, incloses les universitats i els
centres docents públics no universitaris, una còpia de la publicació en el butlle-
tí oficial corresponent de la creació o el reconeixement de l’entitat, com també
l’acreditació de la representació en què actua la persona signant de la sol·licitud.

3r. En cas de persones jurídiques no incloses en els paràgrafs anteriors,
agrupacions de persones o entitats sense personalitat jurídica, el document cons-
titutiu de l’entitat o l’agrupació i, si escau, els estatuts socials degudament ins-
crits en el registre corresponent, o el certificat d’inscripció registral dels docu-
ments esmentats, com també l’acreditació de la representació en què actua la
persona signant de la sol·licitud.

4t. En cas de petites i mitjanes empreses, a més, una declaració responsa-
ble de la persona titular de l’empresa o, si escau, del representant legal o volun-
tari, sobre el compliment dels requisits a què es refereix la lletra b de l’article
4.2.

c) Una memòria explicativa de l’activitat que s’ha de dur a terme, en la
qual s’indiquin els antecedents, els objectius i els recursos humans i materials
necessaris per executar-la, el pressupost, amb detall dels ingressos i de les des-
peses o inversions previstes i, si escau, amb l’IVA desglossat.

d) Les declaracions responsables següents:

1a. De compliment de les obligacions que estableix l’article 15 d’aquesta
Ordre, com també les que s’estableixin en la convocatòria corresponent.

2a. De no incórrer en cap causa de prohibició o d’incompatibilitat per per-
cebre la subvenció, de conformitat amb la normativa aplicable.

3a. De totes les ajudes i subvencions sol·licitades o concedides per qual-
sevol institució, pública o privada, nacional o estrangera, relacionades amb la
sol·licitud.

e) En el cas que la persona sol·licitant denegui expressament l’autoritza-
ció a què es refereix l’apartat 2 d’aquest article, un certificat de la Tresoreria
General de la Seguretat Social i de l’Agència Estatal de l’Administració
Tributària que indiqui que està al corrent dels pagaments de les obligacions de
la Seguretat Social i tributàries davant l’Administració de l’Estat.

No obstant això, en el cas de subvencions de quantia igual o inferior a
600,00 euros i en el cas de subvencions a favor d’entitats públiques, els certifi-
cats esmentats s’han de substituir per una declaració responsable de la persona
sol·licitant que indiqui que està al corrent de les obligacions respectives.

f) Un certificat o una acreditació que la persona o l’entitat interessada és
titular del compte bancari facilitat, per mitjà del model oficial aprovat per
l’Administració, llevat que ja constin, tramitats vàlidament, en els arxius de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears; en aquest darrer cas, n’hi ha prou
d’indicar les dades esmentades.

g) La documentació que estableixi amb caràcter específic cada convoca-
tòria.

4. D’ofici, l’òrgan instructor ha d’adjuntar a la sol·licitud l’acreditació que
l’entitat està al corrent de les obligacions amb la hisenda de la Comunitat
Autònoma, en els termes que estableix l’article 38 del Decret 75/2004, de 27
d’agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les
lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

5. En cas que les sol·licituds no tenguin els requisits legals, o els que exi-
geix aquesta Ordre i la convocatòria corresponent, o no incorporin la documen-
tació referida en el paràgraf anterior, es requerirà la persona o l’entitat interes-
sada perquè esmeni el defecte o aporti la documentació preceptiva, amb l’ad-

vertència que transcorregut el termini a què es refereix l’article 14.1 b d’aques-
ta Ordre sense que s’hagi esmenat, es considerarà que desisteix de la seva
sol·licitud i s’arxivarà l’expedient sense més tràmits, amb la corresponent reso-
lució prèvia, en els termes prevists en l’article 42.1 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

6. L’òrgan instructor del procediment pot sol·licitar, a més, tota la docu-
mentació complementària que consideri necessària per tal d’avaluar correcta-
ment la sol·licitud.

7. Els sol·licitants han de comunicar immediatament qualsevol variació de
les condicions o circumstàncies assenyalades en els apartats anteriors d’aquest
article a l’òrgan competent per resoldre, amb les conseqüències que en cada cas
corresponguin, sense perjudici que també es puguin incorporar d’ofici a l’expe-
dient.

Article 7
Principis i criteris generals per atorgar les subvencions

1. Llevat de les excepcions previstes en l’article 7.1 del Text refós de la
Llei de subvencions, les subvencions regulades en aquesta Ordre s’han de con-
cedir amb subjecció als principis d’objectivitat, de transparència, de publicitat i
de concurrència i, com a regla general, el sistema de selecció ha de ser el con-
curs, mitjançant la comparació en un únic procediment de totes les sol·licituds
presentades, de conformitat amb els criteris objectius que es preveuen en aques-
tes bases i els específics que es fixin en les convocatòries. 

2. D’acord amb això, i sense perjudici dels criteris específics correspo-
nents a cada línia de subvencions que estableixi la convocatòria, l’avaluació de
les sol·licituds ha de tenir en compte els criteris genèrics següents:

a) La qualitat cientificotècnica.

b) L’adequació de l’activitat que s’ha de desenvolupar a les finalitats que
estableixi la convocatòria, com també la viabilitat tècnica i econòmica de l’ac-
tuació objecte de subvenció.

c) La capacitat tècnica i financera i l’experiència de la persona sol·licitant
per dur a terme l’activitat objecte de la convocatòria.

d) La repercussió social de l’activitat que s’ha de subvencionar.

3. No obstant això, la selecció dels beneficiaris es pot dur a terme per pro-
cediments que no són el concurs quan no siguin necessàries la comparació i la
prelació, en un únic procediment, de totes les sol·licituds entre si. En aquests
casos, les sol·licituds de subvenció es podran resoldre individualment, a mesu-
ra que entrin en el registre de l’òrgan competent, encara que no hagi acabat el
termini de presentació, d’acord amb el que disposen els apartats 2 i 3 de l’arti-
cle 17 del Text refós de la Llei de subvencions, com també, si n’és el cas, de la
manera que preveuen els apartats 4 i 5 de l’article 5 d’aquesta Ordre.

Així mateix, quan les característiques de la subvenció ho permetin i així
ho prevegin les convocatòries, es podrà distribuir o prorratejar l’import global
màxim destinat a la convocatòria entre els sol·licitants que compleixin els requi-
sits per ser-ne beneficiaris.

Article 8
Regles generals sobre l’import de la subvenció 

1. L’import de la subvenció pot consistir en el finançament d’una part pro-
porcional del cost de l’activitat subvencionada o en una quantia fixa, segons
s’estableixi en la convocatòria, tot tenint en compte les característiques pecu-
liars de l’activitat subvencionada i l’interès públic objecte de foment en cada
cas, com també les regles següents:

a) En el cas que l’import de la subvenció es determini com un percentat-
ge del cost final de l’activitat, segons el pressupost presentat per la persona
sol·licitant i acceptat per l’Administració, o les seves modificacions posteriors,
l’eventual excés de finançament públic s’ha de calcular prenent com a referèn-
cia la proporció que ha d’assolir la subvenció respecte al cost total final de l’ac-
tivitat que hagi justificat la persona beneficiària.

b) Quan la subvenció es fixi com un import cert, sense referència a un per-
centatge o una fracció del cost total, s’ha d’entendre que és a compte de la per-
sona beneficiària la diferència de finançament necessari per a la total execució
de l’activitat subvencionada, i s’ha de reintegrar, si escau, la subvenció conce-
dida tan sols per l’import que excedeixi del cost total final de l’activitat d’acord
amb la justificació aportada per la persona beneficiària. 

2. En tot cas, l’import de la subvenció concedida no pot ser d’una quantia
que, de manera aïllada o en concurrència amb altres subvencions o ajudes, supe-
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ri el cost de l’activitat objecte de subvenció.

Article 9
Òrgans competents

1. La consellera d’Innovació, Interior i Justícia és l’òrgan competent per
iniciar el procediment mitjançant la resolució de convocatòria de la subvenció a
què es refereix l’article 5 d’aquesta Ordre.

2. El director general de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i
Innovació és l’òrgan competent per instruir i tramitar el procediment, en els ter-
mes que s’estableixen en l’article 16 del Text refós de la Llei de subvencions i
en l’article 11 d’aquesta Ordre, com també per comprovar la justificació i l’a-
plicació efectiva de la subvenció concedida de conformitat amb el que disposa
l’article 42 del Text refós esmentat i l’article 22 d’aquesta Ordre.

3. La consellera d’Innovació, Interior i Justícia és l’òrgan competent per
dictar la resolució de concessió o denegació de la subvenció o, si escau, d’inad-
missió de la sol·licitud, com també, si n’és el cas, les resolucions de modifica-
cions a què es refereixen els articles 23 i 24 d’aquesta Ordre.

Article 10
Comissió Avaluadora

Únicament és obligatòria la constitució d’una comissió avaluadora en els
supòsits que preveu l’article 19.2 del Text refós de la Llei de subvencions.
Aquesta comissió, si n’és el cas, ha de ser formada per un president  o una pre-
sidenta, un secretari o una secretària i un nombre de vocals no inferior a tres,
designats en la resolució de convocatòria, d’acord amb criteris de competència
professional i d’experiència.

Article 11
Instrucció

1. Correspon a l’òrgan instructor dur a terme d’ofici les actuacions pre-
vistes en l’article 16.2 del Text refós de la Llei de subvencions. A aquest efecte,
les convocatòries corresponents poden preveure la realització d’una avaluació
tècnica de les activitats, els projectes o els comportaments objecte de les sol·lici-
tuds de subvenció, basada en criteris cientificotècnics i econòmics, que s’ha de
regir per les regles generals següents: 

a) L’avaluació tècnica, la pot fer per una entitat aliena a l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en concepte d’entitat col·labo-
radora, i l’encàrrec s’ha de formalitzar per mitjà del conveni o del contracte que
correspongui en cada cas, en els termes que preveu l’article 27 del Text refós de
la Llei de subvencions.

b) Els paràmetres per a l’avaluació tècnica s’han de fixar en la convoca-
tòria, en el marc dels criteris que s’estableixen en l’article 7.2 d’aquesta Ordre.

c) Les convocatòries poden preveure que les activitats, els projectes o els
comportaments, per tal de ser subvencionables, obtenguin una qualificació
mínima o una puntuació determinada en l’avaluació tècnica. 

2. A l’efecte de determinar els participants admesos en la convocatòria de
subvenció corresponent, l’òrgan instructor, si escau, ha de requerir als sol·lici-
tants l’esmena de les sol·licituds en els termes que preveu l’article 6.5 d’aques-
ta Ordre.

Així mateix, en els supòsits en què, posteriorment, el procediment de con-
cessió es paralitzi per qualsevol causa imputable a la persona sol·licitant de la
subvenció, l’òrgan instructor l’ha d’advertir que, transcorregut el termini que
s’indiqui a aquest efecte, se’n produirà la caducitat. Si finalitza aquest termini i
la persona sol·licitant no ha dut a terme les activitats necessàries per reprendre
la tramitació, l’òrgan instructor ha de proposar, a l’òrgan competent per resol-
dre, l’arxivament de les actuacions i, una vegada dictada la resolució correspo-
nent, ha de notificar-ho a la persona interessada.

3. En tot cas, l’òrgan instructor pot proposar la millora de la sol·licitud i,
en particular, la modificació del pressupost presentat per la persona sol·licitant
o les condicions i la forma de realització de l’activitat proposada per ell, sempre
que això no perjudiqui terceres persones. En aquests casos, s’ha de demanar la
conformitat de la persona sol·licitant, la qual s’ha d’entendre atorgada si la pro-
posta formulada per l’òrgan instructor explicita clarament les modificacions
corresponents i la persona sol·licitant no hi manifesta oposició, per escrit, en un
termini de quinze dies. En qualsevol altre cas, la sol·licitud s’ha de mantenir en
els termes expressats per la persona sol·licitant en el seu escrit inicial, sense per-
judici de les correccions que, si n’és el cas, es desprenguin de l’escrit d’oposi-
ció que presenti.

4. Sense perjudici del que preveu l’apartat anterior, la persona sol·licitant
també pot modificar per si mateix la sol·licitud en els casos i sota les condicions

que preveu l’article 16.3 del Text refós de la Llei de subvencions.

5. La proposta de resolució que formuli l’òrgan instructor s’ha de pro-
nunciar sobre tots els aspectes que preveu l’article 12 per a la resolució.

Article 12 
Resolució i notificació

1. La resolució de concessió de les subvencions ha de ser motivada i ha de
contenir les dades següents: la identificació de la persona o l’entitat beneficià-
ria, la descripció de l’activitat que s’ha de subvencionar, el pressupost total de
l’activitat subvencionada, l’import de la subvenció concedida, la inclusió o l’ex-
clusió, si escau, de l’IVA suportat, les obligacions de la persona beneficiària, les
garanties que ofereix la persona beneficiària o l’exempció d’aquestes garanties,
la forma de pagament i la forma de justificació de l’aplicació dels fons perce-
buts.

2. Si la subvenció implica una despesa pluriennal, la resolució de conces-
sió ha de determinar, així mateix, el nombre d’exercicis a què s’aplica la despe-
sa i la quantitat màxima que s’ha d’aplicar en cada exercici, en els límits que
preveuen el Text refós de la Llei de finances i les lleis generals de pressuposts
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears respecte de les despeses plurien-
nals. En tot cas, i pel que fa a les anualitats posteriors a l’exercici corrent, s’en-
tén que l’eficàcia de la resolució de concessió resta sotmesa a l’existència de
crèdit adequat i suficient en els pressuposts generals de cada exercici.

3. A més, la resolució de concessió pot incloure una relació ordenada de
totes les sol·licituds que, tot i que compleixin les condicions administratives i
tècniques per adquirir la condició de persona beneficiària, no hagin estat esti-
mades perquè excedeixen la quantia màxima del crèdit fixat en la convocatòria,
amb indicació, si escau, de la puntuació atorgada a cadascuna d’aquestes en fun-
ció dels criteris de valoració prevists.

En aquest cas, si algun dels beneficiaris renuncia a la subvenció o incom-
pleix les seves obligacions amb la consegüent pèrdua del dret al cobrament total
o parcial de la subvenció, l’òrgan concedent ha d’acordar, sense necessitat de fer
una nova convocatòria, la concessió de la subvenció a la persona sol·licitant o
sol·licitants següents a aquesta per ordre de puntuació, sempre que amb la
renúncia o l’incompliment per part d’algun dels beneficiaris, s’hagi alliberat
prou crèdit per atendre com a mínim una de les sol·licituds denegades. L’òrgan
concedent de la subvenció ha de comunicar aquesta opció als interessats, a fi
que accedeixin a la proposta de subvenció en el termini de deu dies. Una vega-
da acceptada la proposta per part de la persona sol·licitant o sol·licitants, s’ha de
dictar l’acte de concessió i s’ha de  notificar.

4. Correspon a l’òrgan instructor la notificació individual, en paper o per
mitjans electrònics, o per edictes, de les resolucions finalitzadores del procedi-
ment de concessió de subvencions, segons els casos, de conformitat amb el que
estableixi la convocatòria i d’acord amb el que disposa l’article 21.4 del Text
refós de la Llei de subvencions.

5. En tot cas, la resolució de concessió es pot substituir per l’acabament
convencional en els termes que preveu l’article 23 del Text refós de la Llei de
subvencions, com també es pot complementar mitjançant els convenis instru-
mentals a què es refereix l’article 21.2 del mateix Text refós.

Article 13
Entitats col·laboradores

1. Per raons d’optimització de la gestió administrativa de les subvencions,
les convocatòries que es dictin en aplicació d’aquesta Ordre poden preveure la
col·laboració de les entitats que, a aquests efectes, s’assenyalen en l’article 26.2
del Text refós de la Llei de subvencions, quant al lliurament dels fons públics
als beneficiaris de les subvencions o a la realització d’altres funcions de gestió. 

2. El règim de col·laboració d’aquestes entitats s’ha de subjectar a les nor-
mes que estableixen els articles 26 a 28 del Text refós de la Llei de subvencions
i als termes que, si escau, s’estableixin en la convocatòria i en el conveni corres-
ponent. 

3. Les entitats col·laboradores a què es refereix la lletra f de l’article 26.2
del Text refós abans esmentat han d’acreditar la solvència econòmica, finance-
ra i tècnica de la manera següent:

a) Informe d’institucions financeres o, si n’és el cas, justificant de l’exis-
tència d’una assegurança d’indemnització per riscs professionals.

b) Declaració responsable del material, les instal·lacions i l’equip tècnic
de què disposi l’entitat per executar la col·laboració, com també, si escau, de les
titulacions acadèmiques i professionals del personal que hagi de dur a terme
l’activitat. 
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Article 14
Regles generals sobre terminis i pròrrogues

1. Les convocatòries corresponents han de fixar els terminis següents:

a) Entre quinze dies naturals i cinc mesos per presentar les sol·licituds de
subvenció. 

Quan les característiques de la subvenció ho facin recomanable, les con-
vocatòries corresponents podran preveure un termini superior al que s’estableix
en el paràgraf anterior, tot tenint en compte el que disposa la lletra e) següent.

b) Entre deu i quinze dies per esmenar la sol·licitud o la documentació
presentada juntament amb la sol·licitud a què es refereix el primer paràgraf de
l’article 11.2 d’aquesta Ordre.

c) Entre quinze dies i tres mesos per dur a terme l’actuació que permeti
reprendre la tramitació del procediment a què es refereix el segon paràgraf de
l’article 11.2 d’aquesta Ordre.

d) Entre deu i quinze dies per al tràmit d’audiència.

e) Fins a sis mesos per dictar i notificar la resolució expressa, a comptar,
segons s’estableixi a la convocatòria, de l’endemà d’haver-se publicat la convo-
catòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, de la data d’entrada de la
sol·licitud de subvenció en el registre de l’òrgan competent per a la instrucció
del procediment, o de la data d’acabament del termini de presentació de sol·lici-
tuds.

f) Entre tres i set dies per comunicar el començament de l’activitat objec-
te de subvenció, en el cas que l’activitat s’hagi de fer amb posterioritat a la pre-
sentació de la sol·licitud i la convocatòria estableixi la comunicació de l’inici de
l’activitat com a requisit específic per concedir la subvenció. 

g) El termini màxim de justificació de la subvenció que, en consideració
a la naturalesa de l’activitat subvencionada, pot consistir en una data certa o en
una data determinable a comptar del termini d’acabament de l’activitat que, si
n’és el cas, es prevegi en la convocatòria. 

h) Entre deu i quinze dies per esmenar els defectes en la justificació de la
subvenció que, si n’és el cas, apreciï l’òrgan competent per comprovar la justi-
ficació i l’aplicació de la subvenció, amb la comunicació prèvia per escrit adre-
çada a la persona beneficiària a aquest efecte.

i) El termini mínim d’afectació de l’activitat subvencionada a la finalitat
concreta per a la qual s’ha atorgat la subvenció, si escau. En tot cas, quan es trac-
ti de béns o d’altres drets reals, aquest termini serà de cinc anys per als béns sus-
ceptibles d’inscripció en un registre públic i de dos anys per a la resta de béns. 

2. El fet que hagi transcorregut el termini màxim a què es refereix la lle-
tra e de l’apartat anterior i no s’hagi dictat ni notificat la resolució expressa
faculta la persona o l’entitat interessada perquè entengui desestimada la sol·lici-
tud.

No obstant això, quan el nombre de sol·licituds formulades o qualsevol
altra causa justificada impedeixi raonablement el compliment d’aquest termini,
l’òrgan competent per resoldre pot acordar l’ampliació, d’acord amb l’article
46.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administratiu comú.

3. Així mateix, d’ofici o a instància de part, es pot ampliar el termini de
presentació de sol·licituds de subvenció, com també el termini màxim d’acaba-
ment de l’activitat i/o de justificació a què es refereix la lletra g de l’apartat 1
anterior, per mitjà d’una resolució motivada de l’òrgan competent per resoldre,
sempre que amb això no es perjudiquin drets de terceres persones, d’acord amb
el que estableix l’article 49 de la mateixa Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Article 15
Obligacions de la persona o l’entitat beneficiària 

1. Els beneficiaris han de complir les obligacions que s’estableixen en
l’article 11 del Text refós de la Llei de subvencions i en aquestes bases. 

2. En tot cas, són obligacions de la persona o l’entitat beneficiària:

a) Dur a terme l’activitat o la inversió que fonamenta la concessió de la
subvenció en la forma i el termini que s’estableixen en la convocatòria, com
també, si n’és el cas, en la resolució de concessió corresponent o en les modifi-
cacions que, si escau, s’aprovin.

b) Destinar l’import de la subvenció al finançament de l’actuació per a la
qual s’ha sol·licitat, i mantenir l’afectació de les inversions a l’activitat subven-

cionada, en la forma i el termini que s’indiquin en la convocatòria i, si escau, en
la resolució corresponent o les seves modificacions.

c) Comunicar a l’òrgan que concedeix la subvenció la modificació de
qualsevol circumstància que afecti algun dels requisits exigits per concedir la
subvenció.

d) Adoptar, en els termes que s’estableixin en les convocatòries correspo-
nents, les mesures de difusió consistents a fer constar en les memòries anuals
que es redactin, com també en els treballs, les activitats, les publicacions, els
documents o els actes públics relacionats amb la finalitat de la subvenció, el
finançament de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i, si n’és el cas, el
cofinançament amb fons de la Unió Europea i més concretament la imatge cor-
porativa de la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i
Innovació de la Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia i, si pertoca, la imat-
ge de la Unió Europea. Una còpia de les publicacions s’ha de trametre a la
Direcció General esmentada. 

Article 16
Publicitat de les subvencions concedides

1. Sense perjudici de les normes que, si n’és el cas, s’estableixin per mitjà
del decret de desplegament reglamentari a què es refereix l’article 34.1 del Text
refós de la Llei de subvencions, s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears, i durant el primer trimestre de cada any natural, un extracte de totes les
subvencions que es concedeixin a l’empara de les convocatòries dictades en vir-
tut d’aquesta Ordre, tot identificant expressament la convocatòria, el crèdit pres-
supostari, els beneficiaris i l’import de les subvencions concedides.

2. No obstant això, no cal efectuar la publicació esmentada pel que fa a les
subvencions de quantia individualitzada inferior a 3.000,00 euros, quan les con-
vocatòries respectives hagin previst la publicació de les resolucions de conces-
sió de conformitat amb el que preveu l’article 21.4 del Text refós de la Llei de
subvencions i l’article 12.4 d’aquesta Ordre.

Article 17
Pagament

1. El pagament de les subvencions s’ha de fer efectiu, amb caràcter gene-
ral, una vegada acreditat el compliment de la finalitat per a la qual s’ha atorgat
la subvenció i justificada la realització de l’activitat subvencionada en els ter-
mes que s’estableixen en aquestes bases. 

2. Excepcionalment, es poden efectuar bestretes de l’import de la subven-
ció concedida sense exigència de garanties sempre que, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 25.3 b del Decret 75/2004, de 27 d’agost, la convocatòria, per
raons d’interès públic, faci constar expressament l’autorització corresponent. 

3. Així mateix, es poden fer pagaments parcials o fraccionats, amb la jus-
tificació prèvia de l’activitat feta parcialment. 

Article 18
Normes sobre justificació de la subvenció

1. Els beneficiaris tenen l’obligació de justificar l’aplicació dels fons per-
cebuts a l’objecte que hagi servit de fonament a la concessió de la subvenció, tot
tenint en compte les regles per determinar-ne l’import a què es refereixen les lle-
tres a i b de l’article 8.1 d’aquesta Ordre.

Per això, en el termini màxim que, d’acord amb el que s’estableix en l’ar-
ticle 14.1 g d’aquesta Ordre, concreti la convocatòria, els beneficiaris han de
presentar la documentació que acrediti la realització de la despesa mitjançant un
compte justificatiu, signat per la persona o l’entitat beneficiària o el seu repre-
sentant, que ha de tenir el contingut següent:

a) Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions
imposades a la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats dutes
a terme i dels resultats obtinguts.

b) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats dutes a
terme, que ha de contenir:

1r. Una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb
identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió i, si escau,
la data de pagament. En el cas que la subvenció s’atorgui d’acord amb un pres-
supost, s’han d’indicar les desviacions esdevingudes.

2n. La indicació, si escau, dels criteris de repartiment dels costs generals
i/o indirectes incorporats en la relació classificada de les despeses que s’ha
esmentat abans.

3r. Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finan-
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çat l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència.

4t. Els tres pressuposts que, si n’és el cas, i en aplicació de l’article 40.3
del Text refós de la Llei de subvencions, ha d’haver sol·licitat la persona o l’en-
titat beneficiària.

5è. La documentació addicional que, si n’és el cas, estableixi la convoca-
tòria.

Les convocatòries poden establir continguts específics del compte i, si
escau, models homogenis per presentar la documentació.

c) Les factures o els documents de valor probatori equivalent en el tràfic
jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa incorporats que justifiquin les
despeses incorporades a la relació a què fa referència la lletra b anterior, i, si
escau, la documentació acreditativa del pagament.

En aquest sentit, i llevat que la convocatòria exigeixi expressament el
pagament de les despeses imputables a l’activitat subvencionada, s’entenen jus-
tificades totes les despeses que, conforme amb el dret, s’hagin meritat a la data
màxima de justificació de l’activitat, amb independència que s’hagin abonat o
no als creditors corresponents.

En el supòsit que la convocatòria permeti la presentació de còpies de les
factures o els documents esmentats, la persona o l’entitat beneficiària haurà d’a-
portar l’original a l’efecte d’acarar-los i de segellar-los per tal de controlar la
concurrència de subvencions.

Excepcionalment, i pel que fa a les subvencions d’import igual o inferior
a 6.000,00 euros, com també les concedides a favor d’entitats públiques no terri-
torials, incloses les universitats i els centres docents públics no universitaris, la
convocatòria pot eximir de l’obligació de presentar tots els justificants a què es
refereix aquesta lletra c, sense perjudici de l’obligació de l’òrgan competent per
a la comprovació de la subvenció de demanar a la persona o l’entitat beneficià-
ria, per mitjà l’aplicació de tècniques de mostreig, que presenti determinats jus-
tificants a l’efecte d’obtenir una evidència raonable sobre l’adequada aplicació
de la subvenció.  

2. No obstant tot això, quan els beneficiaris siguin administracions públi-
ques territorials, la convocatòria pot substituir el contingut del compte justifica-
tiu regulat en l’apartat 1 anterior per un certificat detallat de les despeses i dels
ingressos imputables a la subvenció, que ha d’emetre l’òrgan interventor de
l’administració beneficiària, sense perjudici de la documentació complementà-
ria que, si n’és el cas, estableixi la convocatòria. A aquests efectes, aquest certi-
ficat hauria de contenir, com a mínim, una descripció completa de l’activitat
duta a terme, la relació detallada identificativa dels documents justificants, i, si
s’escau, la data de pagament.

3. Així mateix, quan les característiques de la subvenció ho facin recoma-
nable, i en el marc de la normativa reglamentària de desplegament que, si n’és
el cas, aprovi el Govern de les Illes Balears, la convocatòria pot preveure que,
juntament amb el compte justificatiu o en substitució d’aquest compte, la justi-
ficació de la subvenció es faci mitjançant l’aplicació de determinats mòduls,
segons la naturalesa econòmica de cada tipus de despesa, i/o mitjançant la pre-
sentació de determinats estats comptables (pressupostaris o financers) que hagi
de formular la persona o l’entitat beneficiària i que permetin obtenir una evi-
dència suficient sobre l’adequada aplicació de la subvenció, tot tenint en comp-
te les normes particulars contingudes en els articles 19, 20 i 21 d’aquesta Ordre.

4. La convocatòria pot acceptar la imputació a la subvenció de costs gene-
rals i/o indirectes, degudament justificats.

5. La persona o l’entitat beneficiària pot subcontractar fins a un 100 % de
l’execució de l’activitat subvencionada, sempre que això impliqui un valor afe-
git al contingut de l’activitat i així es prevegi en la convocatòria. En tot cas,
s’han de respectar els límits i les condicions que estableixen els apartats 3 a 7
de l’article 38 del Text refós de la Llei de subvencions. 

En particular, juntament amb les factures i/o els documents equivalents,
els subcontractistes han de subscriure i lliurar a la persona o l’entitat beneficià-
ria un estat amb el detall dels costs per naturalesa econòmica i, si escau, del
benefici derivat de la realització de l’activitat subcontractada, que s’ha de man-
tenir a disposició dels òrgans competents per comprovar i controlar l’aplicació
de la subvenció. 

6. Per a les ajudes que es concedeixin en atenció a la concurrència d’una
determinada situació en la persona o l’entitat beneficiària, i així es determini en
la convocatòria, no es requerirà altra justificació que acreditar la situació referi-
da prèviament a la concessió i complir els requisits exigits per concedir-la. 

Article 19
Àmbit d’aplicació dels mòduls

1. La concessió i/o justificació de la subvenció per mitjà de mòduls reque-
reix en tot cas el compliment de les condicions següents:

a) Que l’activitat subvencionable o els recursos necessaris per dur-la a
terme siguin mesurables en unitats físiques.

b) Que hi hagi una evidència o referència del valor de mercat de l’activi-
tat subvencionable o, si escau, dels recursos que s’han utilitzar.

c) Que l’import unitari dels mòduls, que pot contenir una part fixa i una
altra de variable en funció del grau d’activitat, es determini sobre la base d’un
informe tècnic motivat, en el qual s’han de preveure les variables tècniques, eco-
nòmiques i financeres que s’han tingut en compte per determinar el mòdul,
sobre la base de valors mitjans de mercat estimats per dur a terme l’activitat o
el servei objecte de la subvenció.

2. La concreció dels mòduls i l’elaboració de l’informe tècnic es pot fer
de manera diferenciada per a cada convocatòria.

3. Quan les convocatòries estableixin valors específics per als mòduls la
quantia dels quals es projecti al llarg de més d’un exercici pressupostari, s’ha
d’indicar la forma d’actualització i s’ha de justificar en l’informe tècnic abans
esmentat.

4. Quan per circumstàncies sobrevingudes es produeixi una modificació
de les condicions econòmiques, financeres o tècniques que s’han tingut en
compte per establir i actualitzar els mòduls, l’òrgan competent ha d’aprovar-ne
la revisió de l’import, motivada mitjançant l’informe tècnic pertinent.

Article 20
Justificació mitjançant mòduls

1. Quan concorrin les circumstàncies previstes en l’article 19 d’aquesta
Ordre i  la convocatòria hagi previst el règim de justificació per mòduls, la jus-
tificació de la subvenció s’ha de dur a terme mitjançant la presentació de la
documentació següent:

a) Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions
imposades a la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats dutes
a terme i dels resultats obtinguts.

b) Una memòria econòmica justificativa que ha de contenir els punts
següents:

1r. Acreditació o, si no, declaració de la persona o l’entitat beneficiària
sobre el nombre d’unitats físiques considerades com a mòdul.

2n. Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats quan-
tificades en la memòria d’actuació i els mòduls prevists en la convocatòria.

3r. Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activi-
tat subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència.

2. Els beneficiaris estan dispensats de l’obligació de presentar llibres,
registres i documents de transcendència comptable o mercantil, sense perjudici
dels requeriments que puguin fer els òrgans administratius competents per com-
provar i controlar l’aplicació de la subvenció. 

Article 21
Supòsits de justificació mitjançant estats comptables

1. Les convocatòries poden preveure que la subvenció es justifiqui mit-
jançant la presentació d’estats comptables quan:

a) La informació necessària per determinar la quantia de la subvenció es
pugui deduir directament dels estats pressupostaris i/o financers incorporats a la
informació comptable de preparació obligada per la persona o l’entitat benefi-
ciària.

b) La informació comptable hagi estat auditada o sotmesa a control finan-
cer d’acord amb el sistema que es preveu en l’ordenament jurídic al qual estigui
sotmès la persona o l’entitat beneficiària.

2. A més de la informació que es descriu en l’apartat 1 d’aquest article,
s’ha de lliurar un informe complementari elaborat per l’auditor o l’auditora de
comptes o, en el cas d’entitats públiques, per l’òrgan de control intern corres-
ponent, als efectes d’identificar i de quantificar les despeses susceptibles de sub-
venció.

Article 22
Comprovació de la justificació adequada de la subvenció

1. L’òrgan a què es refereix l’article 9.2 d’aquesta Ordre ha de dur a terme

12 BOIB Num. 25 13-02-2010



la comprovació de la justificació documental de la subvenció, per a la qual cosa
ha de revisar la documentació que obligatòriament ha d’aportar la persona o
l’entitat beneficiària o, si n’és el cas, l’entitat col·laboradora.

2. En els casos en què el pagament de la subvenció es faci amb l’aporta-
ció prèvia del compte justificatiu, en els termes prevists en l’article 18.1 d’a-
questa Ordre, la comprovació formal per liquidar la subvenció pot comprendre
exclusivament els documents a què es refereixen les lletres a i b de l’article 18.1
abans esmentat, sense perjudici de les especialitats que preveu el darrer paràgraf
d’aquest mateix article 18.1.

En tots aquests casos, la revisió de les factures o els documents de valor
probatori anàleg que, si escau, formin part del compte justificatiu, han de ser
objecte de comprovació en els quatre anys següents sobre la base d’una mostra
representativa.

Article 23
Modificació de la resolució de concessió

1. La persona o l’entitat beneficiària pot sol·licitar, amb posterioritat a la
resolució de concessió i prèviament a l’acabament del termini màxim d’execu-
ció i/o justificació de l’activitat, la modificació del contingut de la resolució per
raó de la concurrència de circumstàncies noves i imprevisibles que justifiquin
l’alteració de les condicions d’execució de l’activitat subvencionada.

En aquests casos, l’òrgan concedent pot autoritzar l’alteració, sempre que
no impliqui un increment de la quantia de la subvenció concedida inicialment ni
cap perjudici a terceres persones, mitjançant la modificació de la resolució de
concessió que correspongui en cada cas, tot tenint en compte, si escau, els cri-
teris de gradació a què es refereix l’article 24 següent.

2. Excepcionalment, en els casos en què, en el temps de la justificació de
la subvenció, la persona o l’entitat beneficiària posi de manifest que s’han pro-
duït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la
subvenció, que no afectin la naturalesa o els objectius essencials d’aquesta, i que
hagin pogut donar lloc a la modificació de la resolució a què es refereix l’apar-
tat anterior d’aquest article, havent-se omès el tràmit d’autorització administra-
tiva prèvia, es podrà acceptar la justificació presentada, sempre que això no
suposi cap perjudici a terceres persones.

Article 24
Revocació i criteris de gradació

1. Llevat dels supòsits que es regulen en l’article anterior, l’alteració,
intencionada o no, de les condicions tingudes en compte per concedir la sub-
venció, l’incompliment total o parcial de les obligacions o dels compromisos
que ha de complir la persona o l’entitat beneficiària i, en tot cas, l’obtenció de
subvencions incompatibles prèviament o posteriorment a la resolució de con-
cessió, són causes de revocació, total o parcial, de la subvenció atorgada. 

2. La revocació de la subvenció s’ha de dur a terme mitjançant una reso-
lució de modificació de la resolució de concessió que ha d’especificar la causa,
com també la valoració del grau d’incompliment, i ha de fixar l’import que, si
escau, ha de percebre finalment la persona o l’entitat beneficiària. A aquests
efectes, s’entén com a resolució de modificació la resolució de pagament dicta-
da en el si del procediment d’execució pressupostària que tengui tots aquests
requisits. No obstant això, en els casos en què, com a conseqüència de l’abona-
ment previ de la subvenció, la persona o l’entitat beneficiària hagi de reintegrar
la totalitat o una part d’aquesta, no s’ha de dictar cap resolució de modificació i
s’ha d’iniciar el procediment de reintegrament corresponent.

3. A aquests efectes, s’ha de tenir en compte el principi general de pro-
porcionalitat, com també la resta de criteris de gradació següents:

a) En el cas d’execució parcial de l’activitat objecte de subvenció, el nivell
de divisibilitat de l’activitat i de la finalitat pública perseguida en cada cas. En
particular, s’ha de tenir en compte l’existència de mòduls, de fases o d’unitats
individualitzades que siguin susceptibles de realització independent.

b) En cas d’alteració de les condicions d’execució, el grau d’incidència
d’aquestes alteracions en la satisfacció de la finalitat essencial de la subvenció.
En particular, quan la subvenció s’hagi concedit per finançar despeses o inver-
sions de distinta naturalesa, s’ha d’acceptar la compensació d’unes partides amb
altres, llevat que la resolució de concessió estableixi una altra cosa o que afecti
el compliment de la finalitat essencial de la subvenció.

c) En cas de manca de presentació de la documentació justificativa de la
subvenció en el termini establert a aquest efecte, o la pròrroga a què es refereix
l’article 14.3 d’aquesta Ordre, la revocació de la subvenció exigirà que, prèvia-
ment, l’òrgan competent per a la comprovació de la subvenció requereixi per
escrit a la persona o l’entitat beneficiària perquè aquesta la presenti en el termi-
ni màxim de quinze dies, sense que, efectivament, s’aporti la documentació en

aquest termini addicional.

d) En cas d’incompliment de l’obligació de difusió publicitària a què es
refereix l’article 15.2 d d’aquesta Ordre, s’han d’aplicar les regles especials
següents:

1a. Si encara en resulta possible el compliment en els termes prevists ini-
cialment, l’òrgan concedent ha de requerir a la persona o entitat beneficiària que
adopti les mesures de difusió corresponents en un termini no superior a quinze
dies, amb l’advertiment exprés de l’obligació de reintegrament de la subvenció
que, en cas contrari, es pugui derivar.

2a. Si, perquè s’han desenvolupat ja les activitats afectades per aquestes
mesures, no en resulta possible el compliment en els termes prevists, l’òrgan
concedent pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin la
difusió del finançament públic rebut amb el mateix abast que el previst inicial-
ment. En el requeriment que s’adreci a aquest efecte a la persona o l’entitat
beneficiària s’ha de fixar un termini no superior a quinze dies perquè s’adoptin
les mesures, amb l’advertiment exprés de l’obligació de reintegrament de la sub-
venció que, en cas contrari, es pugui derivar.

3a. Sense perjudici del règim sancionador que, si escau, resulti aplicable,
la revocació de la subvenció exigirà que la persona o l’entitat beneficiària no
compleixi el requeriment a què es refereixen les regles 1a o 2a anteriors.

e) Els criteris específics que, si n’és el cas, fixi la convocatòria.

Article 25
Reintegrament de la subvenció

1. Les causes i l’import del reintegrament, total o parcial, de la subvenció,
com també el procediment per exigir-se, es regeixen  pel que estableix l’article
44 del Text refós de la Llei de subvencions i en la normativa reglamentària de
desplegament, tot tenint en compte les regles particulars que s’estableixen en
l’article 8.1 d’aquesta Ordre, com també els criteris de gradació a què es refe-
reix l’article 24.3.

2. En el cas que la causa del reintegrament determini la invalidesa de la
resolució de concessió s’ha de revisar prèviament aquesta resolució en els ter-
mes establerts en l’article 25 del Text refós esmentat i en la resta de disposicions
aplicables, llevat que l’únic interessat sigui un centre docent públic o qualsevol
de les entitats a què es refereix l’article 4.5 d’aquesta Ordre.

3. Així mateix, els deutes per raó d’acords de reintegrament que tenguin
amb la hisenda pública de la Comunitat Autònoma els centres docents públics o
les entitats a què es refereix l’article 4.5 d’aquesta Ordre s’extingeixen per mitjà
de la deducció dels seus imports en futurs lliuraments o mitjançant la seva com-
pensació amb els crèdits al seu favor vençuts, líquids i exigibles.

Article 26
Informació i coordinació amb la base de dades de subvencions

El director general de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació
ha de trametre periòdicament a la Intervenció General, una vegada que hagi
entrat en funcionament la base de dades de subvencions a què es refereix el títol
III del Text refós de la Llei de subvencions, la informació i la documentació
regulada en el títol esmentat i, si n’és el cas, en la normativa reglamentària de
desplegament, pel que fa a les subvencions regulades en aquesta Ordre.

Disposició derogatòria única
Normes que es deroguen

Es deroga expressament l’Ordre del conseller d’Economia, Hisenda i
Innovació de 26 de març de 2004, per la qual s’estableixen les bases regulado-
res per a la concessió de subvencions en matèria de recerca, desenvolupament
tecnològic i innovació. 

Disposició final única
Entrada en vigor

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears. 

Marratxí, 26 de gener de 2010

La consellera d’Innovació, Interior i Justícia 
Pilar Costa Serra

— o —
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