
       
 

 

 

mitjançant els «Bons descompte de Mallorca». 
 
 
En els 2 darrers anys, a la crisi provocada per la pandèmia de la Covid-19 li han seguit, 

amb tot el que ha implicat per a productors i proveïdors per les mancances de 

preus de tota mena de productes i serveis. 
 

al costat dels produ
els efectes de la inflació i col·laborar en la seva contenció. Aquestes accions passen per la 

 cap a un 
desenvolupament més equilibrat i sostenible, lligat a les necessitats del territori i de la 
societat. 
 

per combatre la inflació, entre les quals hi ha diverses ajudes destinades al teixit comercial i 
productiu de Mallorca. 
 
El foment del consum del nostre producte local és també una bona mesura per aturar 

costos 
sector. 
 
Aquesta convocatòria vol posar el seu focus en els productes més arrelats a la nostra terra, 

nda, vol fer-ho mitjançant la 
participació del comerç local detallista i de les iniciatives econòmiques i socials en el marc de 

social. 
 
Amb aquest objectiu es convoca un convocatòria de subvencions de foment del comerç de 

Indicacions geogràfiques protegides i productes ecològics com a mesura d'incentiu i estímul 
al producte de Mallorca, mitjançant bons de descompte finançats pel Consell de Mallorca a la 
disposició de la ciutadania, que es distribuiran amb el criteri bàsic del repartiment 
proporcional entre el nombre de beneficiaris adherits al programa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       
 

 

 

 
1. OBJECTE I FINALITATS 
 

nçant els «Bons descompte de 
Mallorca». 
 
Aquests bons de descompte se posaran a disposició dels beneficiaris de les subvencions 

minoristes que facin als clients que adquireixen alguns dels productes que es detallen a la 
present convocatòria. 
 

 
 
- Fomentar el consum de producte local com a mesura de contenció de la inflació. 
- Donar suport al sector del comerç lo  
- Incentivar la compra de productes locals sostenibles i de proximitat (artesans, ecològics, amb 
DO o IGP). 
 
2. PRESSUPOST DE LA CONVOCATÒRIA 
 

ació pressupostària és: 
 

Anualitat Aplicació pressupostària Import màxim Línies de subvenció 
2023 65.43110.47900  Autònoms, Empreses i entitats amb 

ànim de lucre 

2023 65.43110.48900  Entitats sense ànim de lucre 
 

Si en la fase 
-se 

 
 
3. DESTINATARIS 

 
3.1. Beneficiaris de la subvenció 
 

punts de venda autoritzats ubicats a Mallorca inclosos a alguna de les següents categories: 
 
1. Treballadors/es autònoms/nomes titulars de botigues o de punts de venda presencials. 
2. Empreses titulars de botigues de venda al públic. 
3. 

 
- Cooperatives. 
- Mutualitats. 
- Fundacions i associacions amb activitat econòmica. 
-  
-  
- Confraries de pescadors. 



       
 

 

 

- Societats agràries de transformació. 
- 

5/2011. 
 
Les empreses, autònoms i entitats sol·licitants han de reunir els requisits següents: 
 
a) Estar legalment constituïdes i tenir la seu o domicili fiscal a Mallorca. 

no ànim de 
lucre. 

faran la gestió dels bons. No poden ser beneficiàries les botigues i comerços «on line». 
d) Estar inscrita, si escau, en el registre oficial que correspongui, abans de la data de la 
sol·licitud de la subvenció i disposar, si escau, de totes les autoritzacions administratives per 

activitat. 
e) Disposar, entre el seu catàleg de productes a la venda de, com a mínim, alguna de les 
següents modalitats (i fer-ho constar a la sol·licitud de subvenció): 

- Productes ecològics que tenguin la corresponent certificació del Consell Balear de la 
Producció Agrària Ecològica (CBPAE) 
- Productes elaborats per artesans en possessió de qualsevol de les acreditacions que 
concedeix la Direcció Insular de Comerç i Artesania del Consell Insular de Mallorca (Carta 

nt de Qualificació Artesana) 
- 
Geogràfiques Protegides (IGP) pròpies de la illa de Mallorca. 

 dintre de 
 

g) Estar al corrent en el compliment de les obligacions econòmiques amb el Consell de 
Mallorca i els seus organismes dependents, i de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social que venguin imposades per la normativa vigent. 

tablert a la present convocatòria. 

de Mallorca. 
j) Presentar la 

 
j) La resta que recull la normativa en matèria de subvencions. 
 
No es poden presentar dues sol·licituds per diferents persones o entitats per al mateix 
es
compte la darrera sol·licitud registrada. 
 
3.2. Persones adquirents dels productes 
 
Així mateix es consideren beneficiaris indirectes de la convocatòria les persones físiques que, 

 
 
3.3. Àmbit territorial i temporal 



       
 

 

 

 

subvencionaran entitats amb botigues o punts de venda situats a la nostra illa. 
 

naturals. 
 
Una vegada transcorreguts els primers 30 dies naturals des de la posada a disposició dels 

cial, i es repartiran de 
nou, ara només entre els beneficiaris de les subvencions que, fins a aquell moment, hagin 
bescanviat com a mínim el 40 % dels bons assignats a la primera remesa. 
 
Aquest segon període podrà ser ampliat, per decisió del Consell de Mallorca, en cas de que 

 
 

escau, ampl
que disposaran de bons en el segon període i la seva possible pròrroga). 
 

termin
circumstància que ho faci recomanable. 
 
Després de la data de finalització del programa, els bons de descompte perdran la validesa 
com a mitjà de descompte, excepte en el cas de pròrroga. 
 
La Direcció Insular de Promoció Econòmica i Producte de Mallorca podrà modificar les dates 
de vigència del programa si les circumstàncies o altres raons organitzatives així ho aconsellen. 
De tot això en farà la publicitat oportuna a la web habilitada. 
 
3.4. Actuacions subvencionables i quantia dels descomptes 
 
1. Se subvencionarà la compra (a les botigues i punts de venda autoritzats, dels que siguin 
titulars els beneficiaris de la subvenció), de manera presencial, de productes ecològics, 
ar
tipus de bo de descompte, en format digital, disponible als esmentats establiments. 
 
2. Cada bo de descompte té un valor nominal de vint (20) euros. I cada persona pot disposar 

un valor total de cent (100) euros. 
 
3. Se posaran a disposició dels clients un màxim de cinquanta-mil (50.000) bons, que se 
repartiran proporcionalment entre les empreses i entitats beneficiàries de la subvenció. De la 
totalitat de bons, cinc mil (5.000) se repartiran entre els beneficiaris que siguin entitats sense 
ànim de lucre i quaranta-cinc mil (45.000) entre empreses, autònoms i entitats amb ànim de 
lucre. El nombre màxim de bons que pot rebre cada beneficiari sol·licitant és de sis-cents (600), 
que corresponen a 12.000 euros subvencionats per aplicar en descomptes al seus clients. 
 



       
 

 

 

4. El valor mínim de les compres, per poder aplicar un bo de descompte, ha de ser de 

a la convocatòria (ecològics; artesans; DO; IGP) i els consumidors són els obligats a satisfer la 
 

 
5. Se pot aplicar el descompte a la compra de diversos productes que compleixin els requisits 
prevists i que tenguin un cost mínim de quaranta (40) euros. També se pot aplicar més d'un 
bo en la mateixa compra (dels productes inclosos) sempre que cada bo aplicat sigui per una 
compra mínima de 40 euros (IVA inclòs). 
 
4. ENTITAT COL·LABORADORA 
 
1. La gestió de les sol·licituds, concessió i distribució dels fons subvencionables, mitjançant el 
bescanvi dels bons i la comprovació del compliment de les condicions generals establertes a 
la convocatòria i els requisits de cada operació de venda se farà amb la col·laboració de la 

17 de novembre, general de subvencions. 
 

detallarà mitjançant un conveni de col·laboració, que es regeix per les normes contingudes a 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, a la seva normativa de 

de 18.02.2017 i BOIB núm. 96, de 04.08.2018). 
 

a sol·licitud de la Cambra de Comerç, una vegada formalitzat el conveni 

ció de la 
prestació de garanties, pel pagament del 50 % de l'import dels fons en què consisteixen les 
subvencions en el compte indicat per la Cambra de Comerç. Des d'aquest moment, la Cambra 
se constituirà en dipositària dels fons i responsable del seu lliurament als beneficiaris de les 
subvencions que compleixin amb els requisits i condicions establertes. 
 

justificació i pels mateixos imports justificats i ja abonats als beneficiaris de les subvencions. 
 

 
 
La Cambra de Comerç, com a entitat col·laboradora, ha de dur a terme les accions següents: 
 
a) Gestionar amb caràcter general la convocatòria de subvencions per encàrrec del Consell de 
Mallorca. 
 

assegurar el seu bon funcionament. Aquesta plataforma permetrà oferir, almenys, els 
següents serveis: 
- nformació de la campanya (oberta de forma pública a tota 
la ciutadania). 
-  
- Introduir les dades dels clients (DNI/NIE) que facin servir els bons de descompte. 



       
 

 

 

- Oferir un espai restringit de gestió pels beneficiaris de les subvencions (titulars de botigues i 
punts de venda autoritzats). 
- Comprovar en temps real de quin nombre de bons disposa el beneficiari i cadascun dels 
clients. 
- Emetre els bons de descompte i introduir dins el sistema la informació perquè aquesta 

 
- Pujar les fotografies dels tiquets (factures simplificades) on haurà de constar el preu del 
producte, el descompte aplicat i la indicació de que aquest correspon a un ajut finançat pel 
Consell de Mallorca. Aquestes indicacions se poden fer constar mitjançant procediments 
mecànics o de forma manual. 
 

tar disponible, com a mínim, en 
llengua catalana. 
 
c) Oferir de forma àgil i amb la periodicitat oportuna, la informació necessària per a la gestió 

diferents eines de difusió social de que disposi la Cambra de Comerç. I fer difusió, pels 

Consell de Mallorca 
 

ris i comerços i punt 
de venda adherits. 
 

terme les sol·licituds de subvenció. 
 
f) Oferir als usuaris comunicacions via web (webinars) amb informació i resolució de consultes 
sobre qualsevol aspecte de la convocatòria i una línia telefònica per a la resolució de dubtes 
tant dels beneficiaris com dels clients finals. 
 
g) Rebre les sol·licituds dels participants a la convocatòria; comprovar el compliment dels 
requi  
 

assenyalades pels sol·licitants de les subvencions. 
 
i) Adoptar, per encàrrec del Consell de Mallor
assignació dels bons i de les quanties corresponents i notificar-ho, mitjançant la seva 
publicació a la web habilitada i per correu electrònic, als beneficiaris i sol·licitants exclosos o 
als que se denega la subvenció. 
 

de forma àgil i segura la seva verificació i bescanvi. 
 
k) Distribuir, si escau, per via telemàtica el material identificatiu i informatiu del programa als  
venedors. 
 
l) Comprovar el compliment dels requisits i compromisos adquirits per part dels beneficiaris 
de les subvencions i informar immediatament al Consell de Mallorca quan es detectin 
situacions anòmales que fan recomanable una intervenció urgent. 



       
 

 

 

 

gestió de subsanacions. Aquesta comprovació implicarà dur a terme les accions de control 
exhaustiu dels justificants tot comprovant, 
justificats de les vendes presentades per cadascun dels beneficiaris, el compliment dels 

preceptiva per poder liquidar i pagar els bons bescanviats. 
 
n) Una vegada fetes les comprovacions pertinents i realitzats els mostrejos prevists, dur a 
terme liquidacions periòdiques dels bons bescanviats i pagar, amb caràcter quinzenal, els 
imports correctament gestionats i justificats pels beneficiaris de les subvencions, sempre que 
el Consell de Mallorca hagi posat els fons necessaris a disposició de la Cambra de Comerç.  
 

isenda i Funció Pública, un primer lliurament de fons del 50% dels imports prevists 
a la convocatòria i successius lliuraments per les quantitats justificades i que es vagin liquidant 

 
 

bons bescanviats i dels imports abonats als beneficiaris de la subvenció. 
 
p) Retornar al Consell de Mallorca, de la forma més àgil possible i, en qualsevol cas, en el 

diferència entre els fons abonats a la Cambra de Comerç i el total pagat a les persones i 
entitats beneficiàries en finalitzar el programa desplegat per la convocatòria de subvencions. 
 
q) Informar al Consell de Mallorca, de la forma més àgil possible segons les circumstàncies i 
la transcendència dels fets i, en qualsevol cas, mitjançant els informes definits al present 
conveni, de la gestió realitzada, els expedients tramitats, les incidències produïdes i els 
imports pagats. El Consell de Mallorca adoptarà un acord que doni conformitat a la justificació 
presentada per la Cambra de Comerç. 
 
r) Preparar la documentació relativa a les subvencions concedides i pagades amb el format 
requerit per a la seva publicació massiva a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS). 
 
s) Exercir les funcions establertes quant a la protecció de dades personal dels beneficiaris de 
les subvencions i els clients i descomptes aplicats. I, en aquets sentit, observar els deures de 
confidencialitat i sigil pel que fa a les dades dels beneficiaris i de les persones consumidores. 
 

ajudar al bon desenvolupament de les actuacions previstes. 
 
A més dels compromisos i les obligacions indicats en les clàusules anteriors, la Cambra de 
Comerç assumeix les obligacions generals següents: 
 

acceptar totes les comprovacions que estimi oportunes el Consell de Mallorca en relació amb 
el desenvolupament i l  
 



       
 

 

 

b) Fer publicitat adequada del caràcter públic del finançament i del fet que aquest és a càrrec 
del Consell de Mallorca, amb inclusió dels anagrames i logotips, de la imatge corporativa i dels 
específics de la convocatòria, en la forma més idònia a cada format, que ha de ser validada 
pel Consell de Mallorca. 
 
5. SOL·LICITUDS 

 
5.1. Forma i lloc de presentació de les sol·licituds 
 
Les empreses, autònoms i entitats que compleixin els requisits generals que determina 
aquesta convocatòria, poden presentar les seves sol·licituds a la plataforma web habilitada a 

col·laboradora www.bonsmallorca.cat, adjunta

instruccions que allà es trobaran a la seva disposició. 
 

tació de les subvencions es pot contactar 
amb la Cambra de Comerç. 
 
Les sol·licituds han de contenir totes les dades necessàries per identificar els autònoms, 

 
 

 

 convocatòria, ja 
-posterior- per ampliació 

ió on se farà constar a quins sol·licitants 
 

 

extraordinàries i urgents per pal·liar la crisi econòmica i social produïda pels efectes de la 
guerra a Ucraïna, els sol·licitants de les subvencions podran acreditar el compliment de 

 
 
5.2. Contingut de la sol·licitud i altra documentació 
 
A la sol·l  
 
-  
-  
- Nom i DNI  
- NIF o DNI/NIE. 
- Telèfon. 
-  
-  
- informació de si té o no ànim de lucre. 
- 

 



       
 

 

 

- Nombre, identificació («nom comercial») i adreça dels establiments comercials/punts de 
venda autoritzats oberts al públic, dels quals és titular el sol·licitant, que participaran a la 
campanya de bons de descompte. No poden ser beneficiàries les botigues i comerços «on 
line». 
- de venda estan inscrites, 
si escau, en el registre oficial que correspongui, abans de la data de la sol·licitud de la 

seva activitat. 
- Declaració de que la persona signant és la representant legal del sol·licitant. 
- 
establertes. 
- Declaració de que les botigues o punts de venda que participaran a la campanya disposen, 
entre el seu catàleg de productes a la venda de, com a mínim, alguna de les següents 

 
- Productes ecològics que tenguin la corresponent certificació del Consell Balear de 
la Producció Agrària Ecològica (CBPAE). 
- Productes elaborats per artesans en possessió de qualsevol de les acreditacions 
que concedeix la Direcció Insular de Comerç i Artesania del Consell Insular de 

cació 
Artesana). 
- 
Geogràfiques Protegides (IGP) pròpies de la illa de Mallorca. 
 

- a té 
 

- 
Consell de Mallorca i els seus organismes dependents, i de les obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social que venguin imposades per la normativa vigent. 
- Declaració de que no incórrer en cap de les prohibicions per ser beneficiari que estableix 

subvencions del Consell de Mallorca. 
- Declaració de que se facilitaran totes les possibles actuacions de control empreses per 

 
- Declaració de que la persona/empresa/entitat no és deutora per una resolució de 
reintegrament de subvencions. 
- Declaració de que totes les dades que consten en aquesta sol·licitud i en els documents que 

 
-  

-se els terminis establerts a 

greus. 
- 
correctament justificada. 
 

pugui identificar 
adequadament. 
 
5.3. Termini per a la presentació de sol·licituds 
 



       
 

 

 

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza quinze (15) dies hàbils comptadors a 
Butlletí Oficial de les 

Illes Balears (BOIB). 
 

6. CARÀCTER DE LES SUBVENCIONS I RÈGIM DE CONCURRÈNCIA 
 
Les subvencions previstes a aquesta convocatòria són de caràcter voluntari i eventual i es 
poden anul·lar, revocar i reintegrar en tot moment per les causes previstes en la Llei o en 

i no es poden al·legar com a precedent. 
 

e 

percentatge o fracció del pressupost subvencionable del projecte; per ta
compte del beneficiari la diferència de finançament necessari per a la total execució de 

activitat. 
 
El procediment de concessió de les presents subvencions es tramita en règim de concurrència 

del Consell Insular de Mallorca. 
 
Les subvencions regulad

un/a mateixa venda i per una mateixa persona consumidor/a. 
 
La compatibilitat amb altres aj

finançament i sense perjudici del que estableixi la normativa per la qual es regulen aquestes 
altres subvencions concurrents. 
 

concret descomptes de diferents campanyes públiques. 
 
7. ASSIGNACIÓ DELS BONS ALS SOL·LICITANTS DE LES SUBVENCIONS 
 
El total dels bons de descompte emesos se distribuirà per igual entre el nombre de sol·licitants 

dels terminis prevists. 
 

nombre de bons assignats a cada beneficiari pel seu valor (vint euros). 
 
Transcorreguts 30 dies naturals des del repartiment i posada a disposició dels bons entre els 
beneficiaris (la Cambra de Comerç informarà de la dates en que es considera que comença i 
acaba aquest termini) els bons pendents de sol·licitar i utilitzar per les persones usuàries, si 



       
 

 

 

és el cas,  es repartiran només entre els beneficiaris de les subvencions que, fins a aquell 
moment, hagin bescanviat com a mínim el 40 % dels bons assignats a la primera remesa. 
 
8. ASSIGNACIÓ DELS BONS ALS CONSUMIDORS I APLICACIÓ DEL DESCOMPTE 
 

bescanviar alguns dels seus bons disponibles. El venedor consultarà el sistema informàtic 
habilitat, introduint les dades de la persona física beneficiària i comprovarà la disponibilitat 

quaranta euros) se incorporarà al sistema informàtic de bescanvi de bons. En aquest sentit, 
l'entitat col·laboradora ha d'habilitar els mecanismes necessaris per garantir i comprovar el 
que indica aquest apartat. 
 
Les persones, pel que fa al dret a aplicar el bo o bons de descompte per haver fet una compra 
mínima de quaranta euros, no es poden reservar aquests bons per aplicar-los a compres 
posteriors, sinó que cada bo de descompte al qual es té dret s'ha d'aplicar en la seva totalitat 
en el mateix moment en què es fa la compra mínima de quaranta euros. 
 

n article pel consumidor no comporta la cancel·lació del bo consumit. 
 
Aquests bons de descompte se poden aplicar també a compres (sempre que siguin compres 
mínimes de quaranta euros) de productes que ja tinguin aplicats altres descomptes per altres 
ofertes, promocions o descomptes que assumeixi el venedor però, en cap cas, se podrà aplicar 
el descompte a bens ja bonificats mitjançant promocions de descomptes subvencionats per 
altres administracions públiques. 
 
Els comerços, punts de venda o productors no poden reservar ni retenir bons per als seus 
clients. 
 
9. OPERATIVA PEL BESCANVI DELS BONS 
 

aplicació, bescanvi, compensació i verificació dels bons de descompte es duran a terme 

per la Cambra de Comerç que permetrà l'execució eficaç de l'operativa de funcionament dels 
bons de descompte. 
 
Mitjançant aquesta plataforma es faran tots els tràmits relacionats amb l'adhesió al programa 
subvencional, així com la formalització de tota l'operativa d'emissió, obtenció, aplicació, 
bescanvi, compensació i verificació aleatòria dels bons de descompte en els termes 
especificats en aquesta convocatòria. 
 
Els beneficiaris de les subvencions disposaran d'un usuari i una contrasenya personalitzats 
per accedir a la plataforma, en què tindran disponibles els cupons de descompte que li hagin 
estat assignats. 
 
Cada bo de descompte disposarà d'una numeració específica que el farà únic i anirà associat 
al  beneficiari concret. 
 
Els bons de descompte només podran oferir-se a la clientela si compleixen amb els requisits 



       
 

 

 

establerts en aquesta convocatòria. 
 
Els beneficiaris de les subvencions tindran accés a la informació relativa als bons utilitzats i 
pendents, en tot moment, durant la vigència de la campanya. 
 
Els beneficiaris de la subvenció o el personal assignat ha de formalitzar en la plataforma 
cadascun dels bons utilitzats i adjuntar com a documentació justificativa el número de DNI (en 

persona compradora i el tiquet (factura simplificada) de compra amb la indicació de que el 
descompte correspon a un ajut finançat pel Consell de Mallorca. 
 

comprovar que són majors de 16 anys i que consta el seu domicili a algun dels municipis de 
la illa de Mallorca. 
 

al Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es 
regulen les obligacions de facturació. 
 

sobre la disponibilitat dels bons que no ha justificat i, en el supòsit que hagin estat emprats 
pel consumidor en una altra compra posterior, el beneficiari de la subvenció perdrà el dret als 
20 euros de subvenció. 
 
Una vegada verificat per la Cambra de Comerç, a través d'un mostreig, el compliment dels 
requisits, es durà a terme la liquidació i el pagament de l'import corresponent als beneficiaris 
de les subvencions, al compte bancari facilitat per a aquesta finalitat. 
 
Els establiments adherits al programa podran fer efectius els bons de descompte aplicats i el 
seu cobrament, amb caràcter quinzenal. 
 
10. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS 
 
A més de complir els requisits establerts per poder participar a la convocatòria, als beneficiaris 
els hi pertoquen les següents obligacions: 
 

, com a mínim, al llarg de tot el temps que duri la campanya, 
fins que se faci efectiu el pagament corresponent. 
b) Aplicar els bons de descompte només a les modalitats de productes establerts a aquesta 
convocatòria (productes artesans, ecològics, DO i IGP) que compleixin amb els requisits 

e la present convocatòria. 

Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les 
obligacions de facturació. A la factura haurà de constar el preu del producte, el descompte 
aplicat i la indicació de que aquest correspon a un ajut finançat pel Consell de Mallorca. 

condicions dels consumidors per a po  
 



       
 

 

 

-la a altres 
tzades indegudament. 

 
iii) Verificar la identitat dels usuaris consumidors i la seva edat (majors de 16 anys) 
i lloc de residència (Mallorca), requerint-los que li exhibeixin el DNI o número 

 

 
v) Incorporar una fotografia de la factura simplificada de la co  

e) No dur a terme, en cap cas, les pràctiques següents: 
i) Retornar als usuaris consumidors diners en metàl·lic. 
ii) Fer reserva o retenció de bons de descompte als usuaris consumidors 

 
 

iv) Fraccionar imports de venda dutes a terme a un únic consumidor o usuari en 
aplicar més de 5 bons 

i atribuir-los a dues o més persones consumidores. 

establiments comercials i compleixen amb els requisits prevists. 
f) Adoptar les mesures de difusió relatives al 

 
al programa, mitjançant la recepció i la 

col·locació dels materials publicitaris corresponents en un lloc visible. 

Consell de Mallorca, i també a qualsevol altres de comprovació i control financer que puguin 

 
tres subvencions, ajudes o ingressos que 

 
i) Mantenir-se al corrent de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb el Consell 
de Mallorca durant la vigència de la campanya. 
j) Portar els llibres comptables, registres diligenciats i altres documents conformement a la 

plicació i degudament auditats en els termes 
exigits per la legislació mercantil i sectorial. 
k) Conservar durant, almenys, un període de tres anys els documents justificatius de la compra 

ons bescanviats, inclosos els 
documents electrònics que estaran a disposició del Consell de Mallorca, la seva Intervenció 
General, la Sindicatura de Comptes i altres autoritats de control. 
l) Possibilitar ser contactats per verificar el funcionament i la seva opinió sobre el procés i la 
campanya en general. 
m) Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists legalment. 

General de Subvencions. 
o) disposar dels mitjans electrònics següents: 
- Connexió a Internet 
- PC, tauleta o telèfon mòbil que permeti la connexió a Internet i gestió en línia del bons. 



       
 

 

 

- Càmera fotogràfica, independent o incorporada dins del telèfon mòbil o PC, que permetin 
prendre imatge de la factura simplificada (tiquet) i la seva incorporació a plataforma web 
mitjançant la qual es gestiona la campanya. 
 
En cas d'incompliments greus per part dels beneficiaris de la subvenció i els seus agents o 
l'execució del programa amb finalitats fraudulentes i diferents de les establertes, la Direcció 
Insular de Promoció Econòmica i Producte de Mallorca podrà suspendre l'adhesió al programa 
i comunicar aquesta circumstància a l'entitat col·laboradora, a fi d'impedir el bescanvi de bons 
de descompte. 
 
10.1. Difusió de la subvenció concedida 
 

Mallorca, l'entitat beneficiària ha de donar publicitat adequada del caràcter públic del 
e de subvenció. Les mesures de difusió consistiran en la 

inclusió de la imatge institucional del Consell de Mallorca (logotip del Departament de 
Promoció Econòmica i Desenvolupament Local), així com en llegendes relatives al finançament 
públic del Consell de Mallorca en cartells, plaques commemoratives, materials impresos, 
mitjans electrònics o audiovisuals, o bé en mencions fetes en mitjans de comunicació o altres 

 
 
Ta
mitjançant la recepció i la col·locació dels materials publicitaris lliurats pel consell de Mallorca 
i/o la Cambra de Comerç en un lloc visible. 
 

i 
etiquetar els comptes de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local (a Twitter, @PEiDL 
Mallorca; a Instagram @peidl Mallorca;  a Facebook  @PEIDLMallorca) i del Consell de Mallorca. 
A  
 

 
 

 
 

subvenció requerirà la persona beneficiària perquè, en un termini no superior a quinze dies, 
adopti les mesures de difusió establertes, amb advertència expressa de les conseqüències 

subvenció. 
 

-se dut a terme les 

mesures alternatives, sempre que aquestes permetin donar la difusió del finançament públic 

concedeix la subvenció fa a la persona beneficiària, es fixarà un termini no superior a quinze 
dies perquè adopti aquestes mesures alternat

reintegrament de la subvenció. 



       
 

 

 

 
11. NORMATIVA 

 
11.1. Règim jurídic 
 

Bases reguladores recollides a 

BOIB núm. 96, de 04.08.2018). Per tant, els interessats han de complir amb el contingut tant 
 

 
En tot allò no previst a la present convocatòria es tindran en compte la Llei 38/2003, de 17 de 

ubre, de règim 

21, de 18.02.2017 i BOIB núm. 96, de 04.08.2018); el Decret de Presidència del Consell de 

Mallorca de 2023. 
 

11.2. Subcontractació de les activitats subvencionades 
 

 
 

subvencionades han de ser realitzades pels propis beneficiaris i personal contractat 
(venedors, agents, etc.) . 
 

 
 

11.3. Publicitat de la convocatòria 
 
En compliment del que 
subvencions, el Consell de Mallorca trametrà informació sobre aquesta convocatòria i sobre 

 
 

de la convocatòria de subvencions es publicarà en el BOIB i la convocatòria es 
 

 
11.4. Òrgans responsables de la gestió i instrucció 
 

gan competent per aprovar la convocatòria i, a la present 

entitat col·laboradora, que també se farà càrrec de comprovar les justificacions i lliurar els 
fons als beneficiaris. 

 



       
 

 

 

de Promoció Econòmica i Producte de Mallorca, a la qual correspon desenvolupar actuacions 
de supervisió i control de la seva correcta execució i vetlar per l'aplicació correcta dels recursos 
públics. 
 

secretària tècnica de Promoció Econòmica i 
Desenvolupament Local del Consell de Mallorca que encomana a la Cambra de Comerç, en 

 les actuacions següents: les feines de recepció 
de les sol·licituds, inclosa la preparació i posada en funcionament de la plataforma web 

documentació presenta

els 
actes i documents establerts a la convocatòria; preparar la documentació relativa a les 
subvencions concedides i pagades amb el format requerit per a la seva publicació massiva a 
la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS); fer les funcions establertes quant a la 
protecció de dades personal dels beneficiaris de les subvencions i els descomptes aplicats i la 

 
 
En el supòsit que el procediment de concessió es paralitzi per qualsevol causa imputable al 
sol·licitant de la subvenció, l'òrgan instructor advertirà que transcorregut el termini d'un mes 
se'n produirà la caducitat. Si finalitzat aquest termini i l'entitat sol·licitant no ha dut a terme 
les activitats necessàries per reprendre'n la tramitació, l'òrgan instructor proposarà al Consell 
de Mallorca l'arxivament de les actuacions i, una vegada dictada la resolució corresponent, ho 
notificarà a la persona interessada. 
 
11.5. Resolució i notificació 
 

de 
 

 

l·laboradora entre el Consell de Mallorca i la Cambra de Comerç. 
 
El termini màxim per resoldre el procediment i notificar-

 
 
Les resolucions de concessió o denegació de les ajudes, que no posen fi a la via administrativa, 
es notificaran individualment a les entitats interessades per la Cambra de Comerç, mitjançant 

 
de ser expresses i motivades i fixaran, en el cas de concessió, la quantia individual de la 
subvenció concedida. Així mateix també seran publicades a la pàgina web de la Cambra de 
Comerç i a la BDNS. 
 
11.6. Pagament de les subvencions 
 



       
 

 

 

ública, del 
50% dels imports prevists a la convocatòria i successius lliuraments per les quantitats 
justificades i que es vagin liquidant per la Cambra de Comerç, fins a un màxim del 100% de 

 
 
La Cambra, per a la seva banda, realitzarà liquidacions periòdiques dels bons bescanviats i 
pagarà, amb caràcter quinzenal, els imports correctament gestionats i justificats pels 
beneficiaris de les subvencions, sempre que el Consell de Mallorca hagi posat els fons 
necessaris a disposició de la Cambra de Comerç. 
 
12. INCIDÈNCIES 
 
12.1. Esmena de deficiències 
 

convocatòria, la Cambra de Comerç requerirà a l'entitat sol·licitant mitjançant el correu 
electrònic designat per aquesta per a què, en un termini no superior a deu dies hàbils, esmeni 
la falta o acompanyi els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es tindrà per 
desistit de la seva petició, la qual c
subvencions. 
 
12.2. Pèrdua del dret al cobrament de la subvenció 
 
D'acord amb l'article 58 de l'Ordenança general de subvencions, es produeix la pèrdua del 
dret a cobrar totalment o parcialment la subvenció en cas de falta de justificació, de justificació 

Ordenança. 
 
Quan l'entitat beneficiària presenti una justificació definitiva per un import inferior al concedit, 
el centr
la persona beneficiària. 
 
Ateses les especials característiques de la present convocatòria, la sol·licitud de participació 
en la convocatòria ha de venir acompanyada de la declaració responsable de que, en cas de 

dels bons no bescanviats en exhaurir-
finalitzat el pro

 
 
12.3. Reintegrament de les subvencions concedides 
 
Procedeix el reintegrament total o parcial de les quantitats 
de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què 

general de subvencions. 
 
El procediment per acordar el reintegrament és el previst a l'article 57 de l'Ordenança general 
de subvencions. 
 



       
 

 

 

La resolució del procediment de reintegrament identificarà la persona obligada al 
reintegrament, les obligacions incomplertes, la causa de reintegrame

demora. 
 
La resolució del procediment de reintegrament exhaureix la via administrativa. 

 
 

 
D'acord amb l'article 63 de l'Ordenança general de subvencions constitueixen infraccions 

següents de la Llei 38/2001 de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Les sancions en ma

 
 

13. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 

desembre, de protecció de dades personals i 

incloses en un fitxer propietat del Consell de Mallorca, amb la finalitat única i exclusiva de 
gestionar i tramitar el procediment de concessió de subvencions establert en aquesta 

Cambra de Comerç. 
 

rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes prevists a la legislació vigent, mitjançant escrit 
a de Comerç. 

 

atorgada, per a la seva la custòdia i arxiu i amb final  
 
14. RECURSOS 
 
Contra la resolució que aprova aquesta convocatòria, que no posa fi a la via administrativa, es 

davant l
al de la publicació o de la recepció de la notificació. 
 

administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui, en el 

 
 



       
 

 

 

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recur

contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós Administratiu de Palma que 
correspongui, sense limitació de temps. 
 
No obsta
oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 

ent administratiu 
comú de les administracions públiques. 

 


