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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
INSTITUT D'INNOVACIÓ EMPRESARIAL DE LES ILLES BALEARS

6939 Resolució del president de l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears de 27 de juliol de
2020 per la qual es modifica els apartats 2, 9 i 12 de l’annex 1 de la Resolució del president de l’
Institut d’Innovació Empresarial de 24 de febrer de 2020 per la qual s’aprova la convocatòria per a l’
any 2020 d’ajuts a la microempresa, petita i mitjana empresa industrial de les Illes Balears per cobrir
despeses financeres d’operacions de finançament d’inversions productives previstes en el Pla
Estratègic Industrial 2018-2025

Fets

1. Per Resolució del president de l'Institut d'Innovació Empresarial, de 24 de febrer de 2020, es va aprovar la convocatòria per a l'any 2020
d'ajuts a la microempresa, petita i mitjana empresa industrial de les Illes Balears per cobrir despeses financeres d'operacions de finançament
d'inversions productives previstes en el Pla Estratègic Industrial 2018-2025 (BOIB núm. 26, de 29 de febrer de 2020).

2. Es considera necessari fer constar que els ajuts esmentats estan subjectes a la normativa europea, en concret, en el Reglamentde minimis 
(UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de
la Unió Europea als ajuts , per a la qual cosa s'inclou un nou paràgraf 2.5 en l'apartat 2 de l'annex 1 de la Resolució de lade minimis
consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, de 10 de febrer de 2020.

3. La nova situació ocasionada per la crisi sanitària de la COVID-19 i el seu impacte en les empreses ha provocat un important descens del
número de sol·licituds d'ajuts d'aquesta convocatòria.

4. El Consell de Direcció de l'Institut d'Innovació Empresarial ha aprovat la modificació de la convocatòria per a l'any 2020 d'ajuts a la
microempresa, petita i mitjana empresa industrial de les Illes Balears per cobrir despeses financeres d'operacions de finançament d'inversions
productives previstes en el Pla Estratègic Industrial 2018-2025, per ajornar-la fins a 2021.

5. L'ajornament de la convocatòria per a l'any 2020 d'ajuts a la microempresa, petita i mitjana empresa industrial de les Illes Balears per
cobrir despeses financeres d'operacions de finançament d'inversions productives previstes en el Pla Estratègic Industrial 2018-2025, fins a
2021, implica l'ampliació del període de despeses subvencionables, del termini de presentació de sol·licituds i de la data màxima de
justificació dels ajuts atorgats, d'acord amb el que preveu l'article 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques.

Fonaments de dret

1. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

2. El Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

3. El 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 (BOIB núm.122, de 2 de setembre).

4.  La Resolució del president de l'Institut d'Innovació Empresarial, de 24 de febrer de 2020, per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any
2020 d'ajuts a la microempresa, petita i mitjana empresa industrial de les Illes Balears per cobrir despeses financeres d'operacions de
finançament d'inversions productives previstes en el Pla Estratègic Industrial 2018-2025.

5.   El Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de
Funcionament de la Unió Europea als ajuts .de minimis
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RESOLUCIÓ

1. Modificar l'apartat 2 de l'annex 1 de la Resolució del president de l'Institut d'Innovació Empresarial, de 24 de febrer de 2020, per la qual
s'aprova la convocatòria per a l'any 2020 d'ajuts a la microempresa, petita i mitjana empresa industrial de les Illes Balears per cobrir despeses
financeres d'operacions de finançament d'inversions productives previstes en el Pla Estratègic Industrial 2018-2025, mitjançant la
introducció d'un nou paràgraf 2.4, amb la redacció següent:

«2.4. Aquesta convocatòria està subjecta al Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a
l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts » de minimis.

2. La modificació de l'apartat 2 de l'annex 1 de la Resolució del president de l'Institut d'Innovació Empresarial, de 24 de febrer de 2020, per
la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2020 d'ajuts a la microempresa, petita i mitjana empresa industrial de les Illes Balears per cobrir
despeses financeres d'operacions de finançament d'inversions productives previstes en el Pla Estratègic Industrial 2018-2025, el qual
desplega efectes des del 29 de febrer de 2020.

3. Ampliar l'anualitat assignada inicialment a la convocatòria per a l'any 2020 d'ajudes a la microempresa, petita i mitjana empresa industrial
de les Illes Balears per a cobrir les despeses financeres d'operacions de finançament d'inversions productives previstes en el Pla Estratègic
Industrial 2018-2025 fins a 2021.

4. Ampliar el període de despeses subvencionables al qual fa referència l'apartat 2.3 de l'annex I de la convocatòria fins al 15 d'octubre de
2021, d'acord amb l'article 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

5. Ampliar el termini de presentació de sol·licituds al qual fa referència l'apartat 9 de l'annex I de la convocatòria fins al 21 d'octubre de
2021, d'acord amb l'article 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

6. Ampliar la data màxima de justificació de la subvenció a la qual fa referència l'apartat 12 de l'annex I de la convocatòria fins al 12 de
novembre de 2021, d'acord amb l'article 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

7. Publicar aquesta Resolució 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 el conseller de
Transició Energètica i Sectors Productius en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat la Resolució en el Butlletí

 , d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de lesOficial de les Illes Balears
administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.

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

 

Palma, 27 de juliol de 2020

El president de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears
Juan Pedro Yllanes Suárez
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