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

3437 Correcció d’errades advertides en la Resolució del conseller de Transició Energètica i Sectors
Productius 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 les despeses
financeres d’operacions de finançament d’inversions productives previstes en el Pla Estratègic
Industrial 2018-2025

En el  núm. 26, de 29 de febrer de 2020, es va publicar la Resolució del conseller Transició Energètica iButlletí Oficial de les Illes Balears
Sectors Productius 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 les despeses financeres d'operacions de finançament d'inversions productives previstes en el
Pla Estratègic Industrial 2018-2025.

S'ha observat una errada en la publicació pel que fa al Reglament de la Comissió d'aplicació quant a les categories d'ajut compatibles amb el
mercat comú i pel que fa a la referència a la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 10 de febrer de 2020 per la
qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2020 (BOIB núm. 20, de 15 de febrer de 2020).

Segons l'article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la
rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratives correspon a l'òrgan que hagi dictat l'acte o la
disposició; així mateix, la rectificació d'errors ha d'especificar, si escau, els efectes jurídics que se'n deriven, i s'ha de notificar o publicar
preceptivament quan faci referència a actes que hagin estat notificats o publicats.

L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que les
administracions públiques poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet
o aritmètics existents en els seus actes.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Corregir l'errada advertida en relació amb el Reglament de la Comissió d'aplicació quant a les categories d'ajut compatibles amb el mercat
comú.

On diu:

Fonament de dret 5. L'annex I del Reglament (CE) núm. 800/2008 de la Comissió, de 6 d'agost de 2008, pel qual es declaren determinades
categories d'ajut compatibles amb el mercat comú en aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat (Reglament general d'exempció per
categories), sobre la definició de microempreses, petites i mitjanes empreses.

Hi ha de dir:

Fonament de dret 5. L'annex I del Reglament (CE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades
categories d'ajut compatibles amb el mercat comú en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

2. Corregir l'errada advertida en relació amb la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 10 de febrer de 2020 per
la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2020 (BOIB núm. 20, de 15 de febrer de 2020).

On diu:

3.3. Els beneficiaris d'ajuts a l'emprenedoria i a la microempresa, petita i mitjana empresa de les Illes Balears per cobrir els interessos i el
cost de l'aval d'ISBA, SGR, d'operacions de finançament d'inversions productives i liquiditat de les pimes a les Illes Balears convocades per
la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 7 de desembre de 2018 per la qual s'aprova la convocatòria per a
l'any 2019 d'ajuts als emprenedors i a la microempresa, petita i mitjana empresa de les Illes Balears per cobrir els interessos i el cost de l'aval
d'ISBA, SGR, d'operacions de finançament d'inversions productives i liquiditat (BOIB núm. 159, de 20 de desembre de 2018), no poden ser
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beneficiaris simultàniament dels ajuts que regula aquesta convocatòria per a una mateixa operació de finançament o projecte d'inversió. Per
tot això, en queden excloses les persones físiques o jurídiques establertes en el punt 3.1 anterior d'aquesta convocatòria que, en la data de
formalització de l'aval, estan iniciant o ja han iniciat, dins els darrers dos anys naturals anteriors a la convocatòria, una activitat econòmica en
el territori de les Illes Balears.

Hi ha de dir:

3.3. Els beneficiaris d'ajuts a l'emprenedoria i a la microempresa, petita i mitjana empresa de les Illes Balears per cobrir els interessos i el
cost de l'aval d'ISBA, SGR, d'operacions de finançament d'inversions productives i liquiditat de les pimes a les Illes Balears convocades per
la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 10 de febrer de 2020 per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any
2020 d'ajuts als emprenedors i a la microempresa, petita i mitjana empresa de les Illes Balears per cobrir els interessos i el cost de l'aval
d'ISBA, SGR, d'operacions de finançament d'inversions productives i liquiditat (BOIB núm. 20, de 15 de febrer de 2020), no poden ser
beneficiaris simultàniament dels ajuts que regula aquesta convocatòria per a una mateixa operació de finançament o projecte d'inversió.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 16 d'abril de 2020

El conseller de Transició Energètica i Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes Suárez
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