
CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA
Num. 26830

Resolució de la consellera d’Innovació, Interior i Justícia de 27
de novembre de 2009, per la qual s’ofereixen ajuts per dur a
terme accions especials de recerca, desenvolupament tecnològic
i innovació

Fets

1. La Llei 7/1997, de 20 de novembre, de la recerca i del desenvolupament
tecnològic, té per objecte fomentar la recerca científica per incrementar el conei-
xement científic de la realitat sobre les Illes Balears i des d’aquestes, en tots els
àmbits i aspectes i, concretament, contribuir al progrés social, educatiu i cultu-
ral dels ciutadans de les Illes Balears mitjançant l’impuls de la investigació cien-
tífica i tecnològica, i preveu en l’article 2 la creació del Pla Balear de Recerca i
Desenvolupament Tecnològic.

2. En desenvolupament de la previsió de l’article 2 de la Llei esmentada,
s’ha editat l’actual Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears
per al període 2009-2012, aprovat pel Consell de Govern de 20 de febrer de
2009, un dels objectius del qual és consolidar una estructura investigadora d’ex-
cel·lència, incidir en el reforçament del sistema d’innovació de les Illes Balears
i permetre, alhora, impulsar de manera coordinada i conjunta l’R+D+I de les
Illes Balears.

3. Els objectius particulars del Pla són reforçar, en l’àmbit de les Illes
Balears, les capacitats i l’eficiència del sistema d’innovació, fomentar la inves-
tigació científica i tecnològica amb èmfasi especial en àrees temàtiques d’inte-
rès estratègic per a les Illes Balears, promoure la innovació a les empreses,
enfortir el capital social, reforçar la relació entre els agents del sistema i fomen-
tar la cultura científica i l’interès social per la ciència, la tecnologia i la innova-
ció, i en el programa de reforçament de la base científica es preveu donar suport
a les accions especials.

4. Aquesta convocatòria, d’acord amb els objectius definits en el Pla, s’o-
rienta al foment de l’obtenció de recursos externs, per part dels grups d’R+D+I
de les Illes Balears, i a promoure la participació d’aquests en actuacions previs-
tes en el Pla Nacional d’R+D+I i en el Programa marc de la Unió Europea. En
aquest sentit, es promourà la participació en xarxes d’excel·lència i projectes
integrats. Així mateix, les accions especials promouran també altres actuacions
que afavoreixin l’estructuració i l’externalització de l’activitat dels components
del sistema d’innovació de les Illes Balears.

5. En aquesta convocatòria es manté el suport a l’organització de reunions
i congressos de caràcter científic en el marc de les accions especials, i es valora
que aquestes accions suposen afavorir l’intercanvi d’informació i la difusió de
les idees i els coneixements mitjançant reunions de científics i tecnòlegs de les
Illes Balears amb altres científics nacionals i estrangers de prestigi reconegut.
Es considera, doncs, una activitat necessària per al progrés competitiu i harmò-
nic dels àmbits o sectors científics i tecnològics involucrats.

Pel que fa a les ajudes per reforçar les necessitats en equipament tecnolò-
gic, només són aplicables en el marc d’aquesta convocatòria per als exercicis
pressupostaris de 2010 i 2011, ja que les ajudes corresponents a l’exercici de
2009 estaran incloses en una convocatòria extraordinària i paral·lela d’equipa-
ment científic tecnològic que tindrà lloc el 2009. 

6. Es considera que les accions especials, objecte d’aquesta Resolució,
són el mecanisme apropiat per fer actuacions concretes de les que preveu el Pla
de Ciència, Tecnologia i Innovació.

7. El dia 23 de gener de 2009, per Acord del Consell de Govern, es varen
aprovar els plans estratègics de subvencions de les conselleries i de les entitats
de dret públic que depenen de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears per al període 2009-2011. Entre aquestes subvencions, hi ha la con-
vocatòria d’accions especials, objecte d’aquesta Resolució. 

8. El Decret 16/2009, de 14 de setembre, del president de les Illes Balears
(BOIB núm. 135 Ext. de 15 de setembre), pel qual es modifica el Decret
11/2007, d’11 de juliol, ha modificat l’estructura orgànica bàsica de les conse-
lleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i atri-
bueix les competències en matèria de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i
Innovació a la Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia.

Fonaments de dret

1. La Llei 7/1997, de 20 de novembre, de la recerca i del desenvolupament
tecnològic.

2. El Text refós de la Llei de subvencions de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre
(Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 196, de 31 de desembre).

3. L’Ordre del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació de 26 de març
de 2004 (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 44, de 27 de març), per la qual
s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matè-
ria de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació.

4. La Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears.

5. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

6. L’Acord del Consell de Govern de 23 de gener de 2009, pel qual s’a-
proven els plans estratègics de subvencions de les conselleries i de les entitats
de dret públic que depenen de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears per al període 2009-2011.

7. Es consideren, a més, la disponibilitat pressupostària i els informes pre-
vis dels Serveis Jurídics i de la Direcció General de Pressuposts i Finançament,
amb la fiscalització prèvia limitada de la Intervenció General de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria per a la concessió d’ajuts per dur a terme
accions especials, amb les especificacions i els requisits que preveu l’annex 1
d’aquesta Resolució.

2. Aprovar els termes de la convocatòria que consta en l’annex 1, d’acord
amb les bases reguladores que estableix l’Ordre del conseller d’Economia,
Hisenda i Innovació de 26 de març de 2004.

3. Publicar aquesta Resolució, que entra en vigor l’endemà d’haver estat
publicada, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d’Innovació,
Interior i Justícia en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-ne
rebut la notificació, d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, i l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurí-
dic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver rebut la notifi-
cació de la Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Tot això sense perjudici d’interposar-ne qualsevol altre que es consideri
oportú.

Palma, 27 de novembre de 2009

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

ANNEX 1
Convocatòria

1. Objecte

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular el procediment de concessió
d’ajuts per dur a terme accions especials en el marc de l’Ordre del conseller
d’Economia, Hisenda i Innovació de 26 de març de 2004 per la qual s’establei-
xen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de recer-
ca, desenvolupament tecnològic i innovació per tal d’aconseguir reforçar el sis-
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tema d’innovació de les Illes Balears.

2. Àmbit objectiu 

1. Es consideren accions especials susceptibles d’ajuda les que descriu
l’article 2.1 a de l’Ordre del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació de 26
de març de 2004, i, més concretament, les accions que incrementen la interrela-
ció entre els agents del sistema de ciència i tecnologia. 

2.  Són susceptibles d’ajut en l’àmbit d’aquesta convocatòria, específica-
ment: 

a) L’organització de congressos, seminaris, jornades i, en general, reu-
nions de temàtica científica i tecnològica que tinguin bàsicament caràcter inter-
nacional. 

b) Les actuacions per elaborar propostes, principalment projectes integrats
i xarxes d’excel·lència, per presentar a les convocatòries del Programa marc de
la Unió Europea.

c) La constitució i consolidació de grups d’investigació de caràcter inter-
disciplinari.

d) L’elaboració d’agendes que constitueixin un marc ideal per tenir un pri-
mer contacte entre els distints agents del sistema d’innovació.

e) La constitució, la consolidació i el manteniment de xarxes, amb refe-
rència especial al fet que hi participin investigadors i institucions d’altres comu-
nitats autònomes i d’altres països de la Unió Europea.

f) El suport a les activitats de difusió i d’explotació de tecnologies i resul-
tats d’R+D.

g) El suport a programes concrets per a una interrelació i un intercanvi de
coneixement més bons entre els actors de l’entorn científic i empresarial, espe-
cialment els actors la funció dels quals és facilitar les relacions entre aquests dos
entorns.

h) El reforçament de les necessitats en equips tecnològics per als grups
d’R+D+I de les Illes Balears, com també dels centres tecnològics.

3. Les actuacions a què fa referència la lletra h del punt 2.2 anterior només
són elegibles per als exercicis pressupostaris de 2010 i 2011.

4.  S’han de prioritzar les actuacions la temàtica de les quals sigui priori-
tària en l’àmbit del Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació 2009-2012; això és,
les de ciències de la salut, medi ambient i turisme.

5.  Pel que fa a l’organització de congressos, seminaris, jornades i, en
general, reunions de temàtica científica i tecnològica, l’objectiu és fomentar la
cooperació entre els diversos grups establerts a les Illes Balears i els grups esta-
blerts a la resta d’Espanya i altres països. Tenen prioritat les reunions, els con-
gressos, els seminaris i les jornades de caràcter internacional, d’alt nivell cien-
tífic i les que acreditin que disposen de cofinançament d’altres entitats nacionals
o internacionals.

6. Tenen la consideració d’internacional les reunions, els congressos, els
seminaris, els simposis i les jornades en què com a mínim la meitat de les con-
ferències plenàries siguin impartides per científics i/o tecnòlegs que duguin a
terme la seva activitat en centres estrangers.

7. S’exclouen d’aquesta convocatòria els ajuts per fer reunions de caràc-
ter docent i els seminaris de caràcter restringit.

3. Import màxim

1. L’aportació de la Direcció General de Recerca, Desenvolupament
Tecnològic i Innovació és, com a màxim, de 900.000 €, i té caràcter pluriennal. 

2.  La distribució màxima per anualitats és la següent:

— Any 2009: 100.000 € amb la distribució següent i a càrrec de les parti-
des  pressupostàries que s’indiquen a continuació:

— 50.000 € a càrrec de la partida 14901 541A01 44113 
— 5.000 € a càrrec de la partida 14901 541A01 42001 
— 10.000 € a càrrec de la partida 14901 541A01 40100 
— 10.000 € a càrrec de la partida 14901 541A01 48000 
— 5.000 € a càrrec de la partida 14901 541A01 44423 
— 5.000 € a càrrec de la partida 14901 541A01 47000  
— 5.000 € a càrrec de la partida 14901 541A01 44406  
— 5.000 € a càrrec de la partida 14901 541A01 44421
— 5.000 € a càrrec de la partida 14901 541A01 44365 

— Any 2010: 400.000 € amb la distribució següent i a càrrec de les parti-
des  pressupostàries que s’indiquen a continuació  o equivalents corresponents
a l’exercici de 2010, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient:

— 110.000 € a càrrec de la partida 14901 541A01 44113 
— 15.000 € a càrrec de la partida 14901 541A01 42001 
— 60.000 € a càrrec de la partida 14901 541A01 40100 
— 35.000 € a càrrec de la partida 14901 541A01 48000 
— 30.000 € a càrrec de la partida 14901 541A01 44423 
— 20.000 € a càrrec de la partida 14901 541A01 47000 
— 20.000 € a càrrec de la partida 14901 541A01 44406
— 5.000 € a càrrec de la partida 14901 541A01 44365 
— 5.000 € a càrrec de la partida 14901 541A01 44421 
— 60.000 € a càrrec de la partida 14901 541A01 74113 
— 10.000 € a càrrec de la partida 14901 541A01 72001 
— 10.000 € a càrrec de la partida 14901 541A01 70100 
— 7.500 € a càrrec de la partida 14901 541A01 78000 
— 7.500 € a càrrec de la partida 14901 541A01 74423
— 5.000 € a càrrec de la partida 14901 541A01 74365 

— Any 2011: 400.000 € amb la distribució següent i a càrrec de les parti-
des pressupostàries que s’indiquen a continuació o equivalents corresponents a
l’exercici de 2011, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient:

— 110.000 € a càrrec de la partida 14901 541A01 44113 
— 15.000 € a càrrec de la partida 14901 541A01 42001 
— 60.000 € a càrrec de la partida 14901 541A01 40100 
— 35.000 € a càrrec de la partida 14901 541A01 48000 
— 30.000 € a càrrec de la partida 14901 541A01 44423 
— 20.000 € a càrrec de la partida 14901 541A01 47000
— 20.000 € a càrrec de la partida 14901 541A01 44406
— 5.000 € a càrrec de la partida 14901 541A01 44365 
— 5.000 € a càrrec de la partida 14901 541A01 44421 
— 60.000 € a càrrec de la partida 14901 541A01 74113 
— 10.000 € a càrrec de la partida 14901 541A01 72001 
— 10.000 € a càrrec de la partida 14901 541A01 70100 
— 7.500 € a càrrec de la partida 14901 541A01 78000 
— 7.500 € a càrrec de la partida 14901 541A01 74423

— 5.000 € a càrrec de la partida 14901 541A01 74365

3. Atès que aquesta subvenció s’imputa a més d’una partida pressupostà-
ria, l’assignació és vinculant per l’import total i no per cada partida. Aquesta
vinculació està condicionada per les limitacions pressupostàries del crèdit dis-
ponible i per les pròpies dels expedients de modificació de crèdit que preveuen
les normes pressupostàries d’aplicació.

4.  Les actuacions previstes en aquesta convocatòria es poden cofinançar
amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), a l’empara de
l’objectiu de competitivitat regional i d’ocupació del Programa Operatiu de
Balears 2007-2013 FEDER, en l’àmbit de la prioritat estratègica 1: ‘Economia
del coneixement (R+D+I, societat de la informació), innovació i desenvolupa-
ment empresarial’. Per aquest motiu, i en cas que es concedeixin aquestes apor-
tacions, els ajuts es podran cofinançar amb aquests fons i, per tant, podran ser
inclosos a l’efecte de justificació dels FEDER.

En cas que siguin cofinançats pel FEDER, els ajuts aprovats poden apa-
rèixer a la llista pública que preveu l’article 7.2 d del Reglament (CE)
1828/2006 de la Comissió de 8 de desembre de 2006.

4. Beneficiaris

1.  Poden ser beneficiàries de les ajudes previstes en aquesta convocatòria
les persones físiques i jurídiques privades o públiques, la qual cosa inclou les
universitats, els centres d’investigació, els centres tecnològics i altres centres
públics (docents i no docents) que duguin a terme l’activitat o l’objecte que
fonamenti aquesta subvenció.

2.  Pot presentar propostes, davant el seu organisme i com a investigador
responsable de l’execució cientificotècnica, el personal vinculat estatutàriament
o contractualment a les entitats esmentades en l’apartat anterior. 

3.  En el marc d’aquesta convocatòria no es pot atorgar més d’una ajuda
per acció ni per responsable de projecte. 

5. Documentació, presentació de les sol·licituds i termini

1. Les sol·licituds s’han de formalitzar amb l’imprès que figura com a
annex 2 d’aquesta Resolució i que també és a disposició de les persones inte-
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ressades mitjançant Internet a l’adreça (http://dgrdi.caib.es), corresponent a la
Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació de la
Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia.

2. Les sol·licituds, adreçades a la Direcció General de Recerca,
Desenvolupament Tecnològic i Innovació, es poden presentar al registre de la
Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia (ParcBit, edifici Naorte, bloc A, 3r,
ctra. de Valldemossa, km 7,4 Palma), o mitjançant algun dels procediments que
preveu 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.

3. Les persones sol·licitants han de presentar per duplicat la documenta-
ció que s’indica a continuació, ordenada i identificada amb les lletres que s’in-
diquen:

a) Imprès de sol·licitud (annex 2).
b) Fotocòpia acarada del document d’identitat (DNI, NIF o NIE) del

sol·licitant o dels seus representants.
c) En cas d’administracions territorials, certificat emès per l’òrgan com-

petent que acrediti la representació en què actua el signant de la sol·licitud.
d) En cas d’universitats, entitats públiques no territorials i centres docents

públics no universitaris, còpia de la publicació en el butlletí oficial corresponent
de la creació o el reconeixement de l’entitat o el centre, com també l’acredita-
ció de la representació en què actua el sol·licitant. Si ja consta a la Direcció
General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació, és suficient una
manifestació en aquest sentit. 

e) En el cas de persones jurídiques no incloses en les lletres c i d anteriors,
fotocòpia acarada del document constitutiu de l’entitat i els estatuts socials
degudament inscrits en el registre corresponent, o certificat d’inscripció regis-
tral dels documents esmentats, com també l’acreditació de la representació en
què actua el signant de la sol·licitud.

f) Declaració de responsabilitat de no incórrer en cap causa d’incompati-
bilitat per rebre la subvenció segons la legislació vigent.

g) Declaració de responsabilitat del sol·licitant d’estar al corrent del paga-
ment de les obligacions tributàries de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i de la Seguretat Social.

h) Certificat o acreditació d’existència de compte bancari la titularitat del
qual recaigui en el beneficiari de la subvenció. Si ja consta a la Direcció General
de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació, és suficient una mani-
festació en aquest sentit.

i) Memòria descriptiva del projecte amb els apartats següents: justificació,
definició dels objectius perseguits, relació dels mitjans necessaris i diagrama de
temps previst per dur a terme les activitats programades.

j) Pressupost total de l’acció especial, detall d’ingressos i de despeses pre-
vists, antecedents i descripció de la inversió. Remarcau la quantitat exacta que
sol·licitau en aquesta convocatòria (s’ha de desglossar l’import de l’IVA i s’ha
de tenir en compte que aquest impost no és subvencionable).

Per al cas de l’organització de congressos, seminaris, jornades i, en gene-
ral, reunions de temàtica científica i tecnològica, el pressupost ha d’indicar si
una tercera entitat serà l’encarregada d’organitzar el congrés, l’import de les ins-
cripcions, el nombre aproximat de participants prevists, el fons de finançament,
etc. 

k) Resum del curriculum vitae del responsable de l’acció.
l) Declaració expressa en la qual es facin constar totes les ajudes i sub-

vencions sol·licitades o concedides per qualsevol institució pública o privada
relacionades amb la sol·licitud presentada.

m) Si escau, programa de la reunió preparatòria per a programes marc
europeus, nacionals o internacionals, congressos, seminaris, simposis i jornades
i ponents convidats.

4.  En cas que es presentin sol·licituds per a les quals no s’hagin emplenat
els impresos normalitzats o a les quals no s’hagi adjuntat degudament tota la
documentació esmentada a les lletres anteriors, es requerirà la persona interes-
sada perquè en el termini de deu dies esmeni la sol·licitud presentada i, si no ho
fa, es considera que desisteix de la seva petició, amb la resolució prèvia que s’ha
de dictar en els termes que preveu l’article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

5. Tota la documentació presentada que no sigui original ha d’estar con-
venientment acarada.

6. El termini de presentació de sol·licituds per a aquestes ajudes comença
l’endemà d’haver-se publicat aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears i acaba el 15 d’octubre de 2011.

6. Naturalesa i durada de les ajudes

1.  La durada de les accions ha de ser, en general, inferior a un any, i en
cap cas les accions han de finalitzar després del 15 d’octubre de 2011.

2. Les ajudes concedides són compatibles amb altres ajudes i subvencions,
independentment de la seva naturalesa i de l’entitat que les concedeixi, sempre
que conjuntament no superin el cost total de l’acció i que no provinguin de la
mateixa Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia.

7. Pagament de les ajudes

1. Segons el que estableix l’article 37 b del Text refós de la Llei de sub-
vencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, mitjançant la
resolució del conseller d’Economia i Hisenda de 13 d’octubre de 2009 s’auto-
ritza el pagament anticipat de les ajudes que es convoquen, per raons d’interès
públic i a instància motivada de la Direcció General de Recerca,
Desenvolupament Tecnològic i Innovació.

2. D’acord amb el que estableix l’article 25.3 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, s’e-
ximeix el beneficiari de presentar aval bancari.

3. Es pot finançar totalment o parcialment el projecte sol·licitat, fins al 100
% del seu valor, en el cas que l’investigador principal estigui adscrit a centres
públics d’R+D+I, centres privats d’R+D+I sense finalitat de lucre i centres tec-
nològics.

4. En el cas d’entitats privades, es calcula que la quantia dels ajuts a fons
perdut ha de respectar els límits que estableix l’enquadrament comunitari sobre
ajudes d’estat d’investigació i desenvolupament (96/C45/06), la intensitat bruta
màxima de les ajudes que s’han de concedir en aquesta convocatòria no pot
superar el 25 % del valor del projecte sol·licitat, en el cas de projectes de des-
envolupament precompetitius. Tanmateix, aquest màxim es pot incrementar en
la forma que detalla l’enquadrament esmentat, en els casos següents:

a) Si el finançament es destina a empreses petites i mitjanes.
b) En el cas de projectes de recerca industrial.
c) Si implica la col·laboració amb un centre públic de recerca
d) En un projecte que proveeixi la col·laboració transfronterera i que pre-

senti un esforç en la difusió dels resultats i la concessió de llicències i patents.
e) Si el finançament es destina a determinades regions desfavorides eco-

nòmicament.

En cap cas la suma dels increments no pot superar el 75 % del valor del
projecte sol·licitat.

5. La quantitat ha de ser determinada en cada cas per la comissió avalua-
dora, d’acord amb els criteris que es detallen en el punt d’avaluació i selecció
d’aquesta convocatòria, i es correspon amb el 100 % del cost que la comissió
consideri necessari per dur a terme el projecte. La subvenció màxima que s’a-
torgarà és de 20.000 euros per acció especial que no sigui l’organització de con-
gressos, seminaris, jornades i, en general, reunions de temàtica científica i tec-
nològica, ja que en aquest cas l’assignació del pressupost per l’acció serà fins a
un màxim de 3.000 € per a congressos, seminaris, jornades o reunions de caràc-
ter nacional i fins a 6.000 € per als que tinguin caràcter internacional.

6. Les ajudes concedides a l’empara d’aquesta Resolució s’han de lliurar
a favor de l’entitat a la qual estigui adscrit l’investigador sol·licitant.

7.  Les ajudes s’han de fer efectives de la manera següent:

En el cas d’entitats públiques, s’han de fer dos pagaments fraccionats. El
primer, anticipat, per un import equivalent al 50 % de l’import de l’ajuda con-
cedida, en rebre la notificació de concessió de l’acció. El segon pagament, del
50 % restant, s’ha de fer efectiu quan finalitzi l’acció i una vegada que s’hagi
rebut l’informe final i la realització de l’acció estigui completament justificada. 

En el cas d’entitats privades, s’ha de fer el pagament de l’import total, el
100 %, una vegada finalitzada i justificada convenientment l’acció o l’activitat
objecte de la subvenció.

8. Conceptes susceptibles d’ajuda

1. Les ajudes previstes en aquesta convocatòria es destinen a cobrir total-
ment o parcialment les despeses següents, sempre que estiguin directament rela-
cionades amb la realització de l’acció especial per a la qual s’han concedit:
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a) Despeses de personal, ocasionades exclusivament per la incorporació
de persones alienes a la plantilla dels organismes participants, amb dedicació
exclusiva a l’acció i sota qualsevol programa d’adscripció temporal d’acord
amb la normativa del centre receptor, limitada a la durada del treball d’investi-
gació i sense que impliqui cap relació laboral posterior. 

En cap cas no es poden preveure retribucions als membres de l’equip
investigador que pertanyen a la plantilla dels organismes participants.

b) Despeses d’equips, d’instruments, d’aparells i d’altre material inventa-
riable indispensable per dur a terme l’acció especial. Només són elegibles per
als exercicis pressupostaris de 2010 i 2011.

c) Despeses corresponents a materials fungibles.
d) Despeses corresponents a viatges i dietes.
e) Altres despeses justificades adequadament per executar de manera

correcta l’acció especial.

2. A l’organització de congressos, seminaris, jornades i, en general, reu-
nions de temàtica científica i tecnològica, li són d’aplicació específica les pre-
visions següents:

Els ajuts s’han de destinar a pagar les despeses corrents següents:

a) L’organització, la difusió, la publicitat, la reprografia, el lloguer d’ins-
tal·lacions i de mitjans audiovisuals, inclosa la publicació posterior de l’activi-
tat, si s’escau.

b) Els viatges i l’estada dels ponents, com també les seves gratificacions.
c) Les despeses ocasionades per les pauses entre les sessions de les acti-

vitats. Queden expressament excloses de la convocatòria les despeses socials
(menjar dels assistents, actes lúdics i protocol·laris en general).

d) Els ajuts no preveuen en cap cas la remuneració del personal vinculat
estatutàriament o contractualment als ens beneficiaris, ni dotacions per a beca-
ris d’investigació.

e) No es poden imputar despeses per la utilització d’elements o
instal·lacions pròpies de l’organisme beneficiari. 

3. En cap cas no són subvencionables les despeses de mobiliari, ni de
material d’ús exclusivament administratiu. Tampoc són subvencionables els
imposts indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, com
tampoc els imposts personals sobre la renda.

4. Els ajuts es destinen a les despeses d’organització dels actes, gestiona-
des pels mateixos interessats, però no es poden abonar despeses a terceres enti-
tats. Totes les factures per justificació de despeses han d’anar a nom del benefi-
ciari. 

5. Es permet la subcontractació fins a un 50 % de l’organització dels actes.

9. Selecció de les propostes 

1. Sense perjudici del que estableix, pel que fa al concurs, l’article 6 de
l’Ordre del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació de 26 de març de 2004,
com a regla general de concessió, aquesta convocatòria, fent ús de l’excepció
que preveu l’article 17.3 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovada mit-
jançant el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, estableix que les sol·lici-
tuds presentades es poden resoldre individualment, encara que no hagi acabat el
termini de presentació, sempre que la comissió avaluadora les hagi seleccionat
i avaluat, d’acord amb els criteris prevists en aquest punt.

2. D’acord amb la naturalesa de la sol·licitud, es pot fer una avaluació
externa mitjançant un organisme o un sistema avaluador independent de tipus
científic o tecnològic.

3. L’avaluació cientificotècnica per a la selecció de propostes s’ha de
basar en els criteris següents, que es valoren de la manera que s’indica:

a) Característiques de l’acció sol·licitada que en facin difícil el finança-
ment mitjançant altres convocatòries (10 punts).

b) Qualitat cientificotècnica i viabilitat de la proposta (20 punts).
c) Adequació dels recursos financers prevists en els objectius que es pro-

posen (10 punts).
d) El fet que les accions disposin de finançament d’altres organismes, ofi-

cials i/o privats (10 punts). 
e) Interès, rellevància i oportunitat de la proposta (20 punts).
f) Impacte previsible de les activitats proposades (10 punts).
g) Ajust a les temàtiques que estableix el punt 2.3 (10 punts).
h) En el cas de les ajudes per donar suport al funcionament, la constitució

i la consolidació de grups interdisciplinaris, per finançar agendes i per establir i

posar en funcionament xarxes, a més del que s’ha especificat abans, s’avalua el
currículum dels investigadors, dels coordinadors o dels responsables involu-
crats, la participació d’un nombre significatiu d’investigadors i la intensitat del
caràcter de col·laboració dels participants (10 punts).

4.  La presidència de la comissió avaluadora interna és a càrrec del direc-
tor general de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació. Formen la
comissió, a més, la directora general d’Universitat, el director general
d’Emergències, el cap de servei d’Innovació, la cap de servei de Transferència
de Coneixement i la cap de servei de Recerca i Desenvolupament Tecnològic,
que hi actuarà com a secretària.

5. Aquesta comissió s’ha de reunir aproximadament cada dos mesos a par-
tir de la publicació de la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i ha
d’avaluar les sol·licituds rebudes fins al moment, encara que no hagi finalitzat
el termini de presentació de sol·licituds, ja que no és necessària la comparació i
la prelació de sol·licituds presentades, d’acord amb els articles 17.2 i 17.3 del
Text refós de la Llei de subvencions. Així mateix, ha de seleccionar les propos-
tes avaluades favorablement segons els criteris de l’apartat 3 d’aquest punt
(només s’avaluen favorablement les propostes que superin 60 punts) i aquesta
comissió també ha d’establir l’assignació del pressupost a l’acció amb els límits
que estableix el punt 7.5 de la convocatòria.

6. Per assegurar l’eficàcia dels fons atorgats, la comissió avaluadora pot
considerar que la subvenció es limiti a alguna part separable del projecte, de
manera que sigui aquesta la part que es valori i la que s’hagi de justificar des-
prés, sempre que això no desvirtuï la finalitat de la subvenció. 

10. Resolució i notificació

1. L’òrgan competent per resoldre la concessió dels ajuts és la consellera
d’Innovació, Interior i Justícia d’acord amb el que estableix l’article 8.1 a del
Text refós de la Llei de subvencions.

2. La concessió de les ajudes s’ha de notificar individualment a les perso-
nes interessades.

3. Les sol·licituds de subvenció es resoldran una vegada siguin avaluades
per la comissió corresponent (tal com es detalla en el punt 9 d’aquesta convo-
catòria).

4. Si s’exhaureixen els crèdits destinats a la convocatòria abans d’acabar
el termini de presentació de sol·licituds, s’ha de suspendre la concessió de noves
ajudes mitjançant la resolució de l’òrgan competent, publicada en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, llevat que es faci una ampliació i modificació del
crèdit destinat.

11. Justificació de les ajudes

1.  L’investigador responsable ha de presentar un informe final de segui-
ment en el termini de quinze dies des de la data d’acabament de les accions,
indicada a la proposta de resolució. La data de presentació de les justificacions
no pot ser en cap cas posterior a dia 30 d’octubre de 2011.

En l’informe, hi ha de constar: 

a) La conformitat del representant legal de l’organisme o l’entitat benefi-
ciària.

b) El compte justificatiu: la relació de totes les despeses que s’han fet fins
al moment de presentar l’informe, l’acreditació que s’han pagat, i les fotocòpies
confrontades de les factures lliurades pels serveis de comptabilitat correspo-
nents, que han de conservar els originals de les factures i altres documents jus-
tificatius de les despeses. Una vegada presentat l’informe final, la part de l’ac-
ció subvencionada ha de quedar justificada en la seva totalitat.

c) Una memòria dels resultats obtinguts i una còpia de totes les publica-
cions, els programes d’actes, els documents de publicitat, etc., que hagin deri-
vat del projecte, amb les imatges i obligacions que detalla el punt 12 d’aquesta
convocatòria.

Per al cas de l’organització de congressos, seminaris, jornades i reunions,
és necessari presentar un balanç econòmic (d’ingressos i de despeses). El balanç
ha d’anar signat per la persona responsable de l’organisme beneficiari.

2. És obligatori justificar la subvenció en els termes establerts. La no-jus-
tificació o la justificació insuficient comporta el reintegrament de la subvenció
a la Tresoreria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

55BOIB 12-12-2009Num. 181



12. Obligacions dels beneficiaris

1. Dur a terme l’activitat en el termini que indiqui la Resolució. Qualsevol
canvi que s’introdueixi en les condicions de realització de l’activitat s’ha de
comunicar a la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i
Innovació, perquè s’autoritzi o es denegui, si cal.

2. Acreditar, davant la Direcció General de Recerca, Desenvolupament
Tecnològic i Innovació, la realització de l’activitat, i justificar les ajudes en la
forma i amb la presentació de la documentació que es detalla en el punt 11 d’a-
questa convocatòria.

3.  Facilitar les actuacions de control financer que corresponen a la
Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i a altres
òrgans de control de les institucions autonòmiques, en relació amb les subven-
cions concedides.

4. Comunicar a la Direcció General de Recerca, Desenvolupament
Tecnològic i Innovació l’obtenció de subvencions o d’ajudes per a la mateixa
finalitat, procedents de qualsevol administració o entitat pública o privada de
qualsevol nacionalitat.

5.  Si es produeix la renúncia a l’ajuda atorgada, aquesta s’ha de presen-
tar per escrit a la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i
Innovació. Si la renúncia és posterior al pagament de l’ajuda, el beneficiari l’ha
de reintegrar a la Tresoreria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en
el termini de quinze dies i ha d’aportar una còpia del document acreditatiu del
reintegrament a la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i
Innovació. 

6. Comunicar a la Direcció General de Recerca, Desenvolupament
Tecnològic i Innovació, amb una antelació mínima de deu dies hàbils, la realit-
zació de qualsevol acte públic relacionat amb l’activitat subvencionada. 

7. Fer constar en les memòries anuals que es redactin, com també en els
treballs, les activitats, les publicacions, els documents o els actes públics rela-
cionats amb la finalitat de la subvenció, el patrocini de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears i el cofinançament amb fons FEDER i, més concretament, la
imatge corporativa de la Direcció General de Recerca, Desenvolupament
Tecnològic i Innovació de la Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia i la
imatge de la Unió Europea. Una còpia de les publicacions s’ha de trametre a la
Direcció General esmentada.

13. Seguiment i actuacions de control

1. La Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i
Innovació ha d’establir els procediments adequats i ha de designar, si escau, els
òrgans, les comissions o els experts que consideri necessaris per dur a terme les
oportunes actuacions de seguiment i comprovació de l’aplicació de l’ajuda.

2. En el seguiment, s’ha de valorar el grau de compliment de les activitats
programades, mitjançant informes, en els que preveu el punt 9.

3. El fet de no complir les normes d’aquesta convocatòria, d’ocultar dades
o que aquestes siguin falses o inexactes, de no dur a terme l’acció o no justifi-
car-la pot donar lloc a revocar la concessió de l’ajuda i a haver de reintegrar les
quantitats rebudes, d’acord amb els articles 43 i 44 del Text refós de la Llei de
subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat mitjançant
el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, sense perjudici que s’apliqui el
règim sancionador que preveu el títol V del Text refós.

4. Les ajudes concedides d’acord amb el que disposa aquesta convocatò-
ria s’han de sotmetre al règim de fiscalització, de control i d’inspecció que pre-
veu l’article 41 del Text refós de la Llei de subvencions de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

5. Si en el seguiment s’observa l’incompliment o la desviació, per raons
imputables als beneficiaris, de les obligacions derivades de la concessió de l’a-
juda; la falsedat, la inexactitud o l’omissió de dades; una desviació clara pel que
fa a la qualitat cientificotècnica dels processos seguits i dels resultats esperats;
l’aplicació, en tot o en part, de les quantitats rebudes a finalitats diferents a aque-
lles per les quals fou concedida l’ajuda inicialment, o l’obtenció amb posterio-
ritat a la presentació de la sol·licitud d’altres ajudes públiques o privades que,
en el seu conjunt, superin el cost de l’activitat, la consellera d’Innovació,
Interior i Justícia acordarà la modificació de la resolució de concessió, amb els
efectes que corresponguin, i hi inclourà la devolució de les quantitats percebu-
des amb els interessos pertinents i l’aplicació eventual del règim sancionador

establert legalment.

6.  Les entitats beneficiàries de les ajudes resten obligades a comunicar a
la comissió qualsevol eventualitat en l’activitat subvencionada quan n’afecti el
compliment segons els termes de la concessió de l’ajuda.

14. Exempció de responsabilitats

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears no es fa responsable de les
actuacions del personal investigador beneficiari de les ajudes, ni dels danys i
perjudicis que en puguin sobrevenir com a conseqüència de l’execució de les
accions beneficiàries d’aquesta convocatòria. 

ANNEX  2
Sol·licitud d’ajuts per a accions especials de recerca, desenvolupament tecno-

lògic i innovació Any 

Dades de l’entitat sol·licitant de l’ajuda 
NIF:  
Centre/institució/empresa: 

Dades de l’investigador responsable
Cognoms: 

Nom:  
NIF: 
Departament:  
Adreça del centre: 
Població: Codi postal: 
Telèfon:                               
Fax: 

Adreça electrònica: 
Càrrec/categoria professional: 

Dades relatives a l’acció especial 
Títol de l’acció 
Durada             Data inici  /  /                    Data acabament  /  / 
Pressupost total de l’acció : 
Pressupost sol·licitat:   
Tipus d’acció (heu d’indicar amb una creu el tipus d’acció: vegeu el punt 2.2
de la convocatòria):

Organització de congressos i seminaris
Presentació de propostes a les convocatòries del Programa marc de la Unió

Europea
Constitució de grups interdisciplinaris
Realització d’agendes
Constitució, consolidació i manteniment de xarxes
Suport a les activitats de difusió i d’explotació de tecnologies i resultats

d’R+D
Suport a programes concrets d’interrelació i intercanvi de coneixements entre

actors de l’entorn científic i empresarial
Reforçament de les necessitats en equips tecnològics

Com a sol·licitant, declar que són certes i completes les dades d’aquesta
sol·licitud, com també tota la documentació annexa, i em compromet, si
obtenc l’ajuda, a complir les condicions que s’especifiquen en la Resolució.
................ ,...............  de............... de ............ 
Signatura de l’investigador responsable

Vistiplau del Vicerectorat de Recerca o responsable de l’entitat

DIRECCIÓ GENERAL DE RECERCA, DESENVOLUPAMENT
TECNÒLOGIC I INNOVACIÓ

— o —

INSTITUT RAMON LLULL
Num. 26878

Resolució per la qual es modifica la dotació pressupostària de la
convocatòria de subvencions de l’Institut Ramon Llull per a la
realització d’activitats de promoció i difusió exterior de la litera-
tura catalana que es realitzin durant l’any 2009.

ANTECEDENTS DE FET

Per la Resolució de data 22 de desembre de 2008 (DOGC núm. 5294, de
data 12 de gener de 2009 i BOIB núm. 6 de 10 de gener de 2009), es convoca
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