
 

BASES  REGULADORES  DE  LA  CONVOCATÒRIA  PER  A  L’ATORGAMENT  DE
SUBVENCIONS BONS REINICIAM INCA EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA NO COMPETITIVA
DE L'AJUNTAMENT D'INCA PER A L' ANY 2021

1. Objecte

L’Ajuntament d’Inca amb la finalitat d’atenuar les pèrdues econòmiques i socials patides pels co -
merços i empreses del municipi, degut a les restriccions aprovades pel Govern en 2021 arrel de
la crisi sanitària provocada per la COVID-19, vol continuar duent a terme mesures dirigides a es-
tabilitzar l’economia local.

Per altra banda, amb aquesta mesura s’intenta revitalitzar el teixit productiu i dinamitzar l’activitat
econòmica dels petits comerços i empreses de la ciutat. 

En aquest sentit, es desenvolupen les presents bases per posar en marxa una campanya de
BONS-REINICIAM INCA amb l’objecte de poder-los emprar a les empreses del municipi o a
aquells comerços que sense tenir es seu domicili dins el terme municipal d’Inca, duguin a terme
activitats dins el seu territori.

Les actuacions subvencionades han de desenvolupar-se dintre del període comprès entre el dia
01 de gener de 2022 i el dia 28 de febrer de 2022, ambdós inclosos.

Aquesta línia d’ajudes ha sigut finançada pel Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca i
l’Ajuntament d’Inca, en virtut del que s’ha acordat en el Conveni de col·laboració entre l'Adminis-
tració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l'Ajuntament d’Inca, per concedir ajudes
destinades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la
COVID-19, i la concessió de subvencions a l'Ajuntament d’Inca, adoptada pel Consell Executiu
del Consell de Mallorca, en el marc de la convocatòria de subvencions 2021, per pal·liar les con -
seqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors eco -
nòmics (BOIB núm. 36/2021, de 16 de març).

2. Entitats beneficiàries

Podran ser  persones beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques i  jurídiques
privades, les agrupacions de persones físiques i jurídiques privades i les comunitats de béns o
qualsevol  altre  tipus  d’unitat  econòmica  o  patrimoni  separat  que,  encara  que  no  tenguin
personalitat jurídica, puguin dur a terme les accions que es pretenen fomentar.

No obstant, s’inclouen com a beneficiaris indirectes les persones físiques, majors de divuit anys ,
receptores del cupó de compra per emprar-lo als establiments adherits al programa.

2.1. Requisits generals de les entitats adherides

a) Que  l’activitat  econòmica  sigui  desenvolupada  per  una  persona  autònoma  o  una
microempresa.  La  microempresa  és  aquella  definida  conforme  a  l’art.  4  del  Pla  General
Comptable per a les PIMES, aprovat pel Reial decret 1515/2007, de 16 de novembre. Segons els
criteris assenyalats en els apartats d'aquest article, es considerarà microempresa aquella que



 

durant dos exercicis consecutius reuneixi, a la data de tancament de cada un d'ells, almenys
dues de les circumstàncies següents:

    a) Que el total de les partides de l'actiu no superi el milió d'euros.
    b) Que l'import net de la xifra anual de negocis no superi els dos milions d'euros.
    c) Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l'exercici no sigui superior a deu.

b) Estar donat/ada d'alta en el règim de la Seguretat Social o en la mútua professional correspo-
nent i en Hisenda en el moment de la presentació de la instància.
c) Que el domicili fiscal o, en el seu cas, el local de desenvolupament de l'activitat mercantil,
empresarial o professional es trobi en el terme municipal d’Inca. 
d) Estar al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries amb la Hisenda estatal
(AEAT), amb l’Ajuntament d’Inca i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).
e) En  cas  de  comunitats  de  béns,  societats  civils  o  altres  entitats  econòmiques  sense
personalitat  jurídica  ha  de  nomenar-se  una  persona  representant  apoderada,  amb  poders
bastants per complir les obligacions que corresponen a l'agrupació o comunitat de béns. Així
mateix, i en els termes prevists en l'article 11.3 LGS, l'agrupació o comunitat de béns no podrà
dissoldre's fins que transcorri el termini de prescripció a què fan referència els articles 39 i 65 de
l’LGS. 
f) Presentar  la  sol·licitud  en  els  termes  i  amb  els  requisits  que  s’estableixen  a  l’apartat  9
d’aquesta convocatòria.
g) Només s’admetrà una ajuda per establiment. No es poden presentar dues sol·licituds per
diferents persones o entitats per al mateix establiment o lloc de feina. En cas de presentació
d’una nova sol·licitud, només es tindrà en compte la primera sol·licitud registrada.
h) No trobar-se culpable en cap de les circumstàncies recollides en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
i) No  haver  estat  mai  objecte  de  sancions  administratives  fermes,  ni  de  sentències
condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per
raó de sexe o de gènere,  en compliment  de l'article 11 de la Llei  11/2016,  de 28 de juliol,
d'igualtat de dones i homes.

2.2. Requisits específics de les entitats beneficiàries

Que  l'activitat  econòmica  que  desenvolupen  els  subjectes  sol·licitants  s’hagi  vist  greument
afectada per la crisi sanitària de la COVID-19. Seran considerats sectors especialment afectats
els que figuren a l’annex 1 d’aquestes bases reguladores. 

2.3. En qualsevol cas no podran ser entitats adherides d'aquests ajuts:

a) Les persones autònomes col·laboradores  que estiguin integrades  en alguna de les
societats incloses en els requisits. S’hi consideren les persones que, sense ser titulars
d’una activitat de naturalesa autònoma, col·laboren en l’activitat esmentada, encara que
sigui de manera personal, habitual i directa.
b) Les  administracions  públiques,  les  societats  públiques  i  les  entitats  vinculades  o
dependents de qualsevol d’aquestes.
c) Les empreses instrumentals.



 

d) Les persones sol·licitants que hagin estat sancionades o condemnades en els darrers
tres (3) anys per exercir o tolerar pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó
de sexe o de gènere, per resolució administrativa ferma o sentència judicial ferma.

2.4. Requisits generals de les persones beneficiàries

Les persones consumidores amb dret a beneficiar-se del descompte del val seran: 

a) Termini d’execució de les compres comprès entre 1 de gener i 31 de gener de 2022:
majors de 18 anys i que estiguin empadronades a Inca. 
b) Termini d’execució de les compres de 1 de febrer al 28 de febrer de 2022: majors de 18
anys i tenguin la seva residència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

Les persones consumidores tindran el límit de quatre bons per persona.

3. Obligacions

Són obligacions de les entitats beneficiàries de les subvencions, d’acord amb les presents bases
i d’acord amb l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament
d’Inca (publicada en el BOIB núm. 66, de dia 26 de maig de 2016), les següents:

a) Mantenir l'activitat empresarial, com a mínim, fins al dia 28 de febrer de 2022.
b) Comprovar que la data d'emissió del cupó no és posterior ni anterior a la data que indi -
qui la convocatòria.
c) Custodiar amb diligència les claus d'accés a la plataforma amb la finalitat d'evitar que
puguin ser utilitzades indegudament, i comprometre's a no facilitar-les a altres persones. 
d) Verificar la identificació de les persones adquiridores i controlar-ne la residència a l mu-
nicipi d’Inca per a l'aplicació del descompte.
e) No retornar a les persones compradores diners en metàl·lic en cap cas.
f) Fer publicitat a l'exterior de l'establiment de l'adhesió al programa mitjançant la recepció i
la col·locació dels materials publicitaris corresponents en un lloc visible.
g) Posar a disposició de la clientela que ho vulgui un breu qüestionari sobre la seva valo-
ració de la campanya, que es situarà en un lloc visible. Una vegada emplenats, es reme-
tran a l'adreça que s'indiqui a aquest efecte.
h) No reservar ni retenir bons per als seus clients.
i) Justificar davant l’òrgan concedent el compliment dels requisits i les condicions, així com
la realització de l’actuació i el compliment de la finalitat que determinen la concessió de la
subvenció. 
j) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, a efectuar per l’òrgan concedent, així com
a qualssevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de
control competents, tant nacionals com comunitaris, amb l’aportació de tota la informació
que els sigui requerida en l’exercici d’aquestes actuacions. 
k) Comunicar a l’òrgan atorgant l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recur-
sos que financin les actuacions subvencionades. Aquesta comunicació s’haurà d’efectuar
com a molt tard abans de justificar l’aplicació donada als fons rebuts. 
l) Acreditar, abans que es dicti la proposta de resolució definitiva de concessió, que es tro-
ben al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i de la seguretat social,
en cas de no haver atorgat el consentiment a l’Ajuntament d’Inca per a la consulta telemà -
tica d’aquestes dades.



 

m) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament
auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari.
n) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els docu-
ments electrònics, en la mesura en què puguin ser objecte de comprovació i control.
o) Complir les restants obligacions que detalla l'article 14 de la Llei general de subvenci -
ons.

4. Entitat col·laboradora

La  realització  de  les  tasques  de  gestió  del  programa  de  bons  i  la  distribució  dels  fons
subvencionables es farà amb la col·laboració de la Cambra Oficial de Comerç, Industria, Serveis
i Navegació de Mallorca, que té la condició d’entitat col·laboradora.

La col·laboració d'aquesta entitat per al desenvolupament del programa s'estableix mitjançant un
conveni de col·laboració,  que es regeix per les normes establertes a la Llei 38/2003,  de 17 de
novembre, General de Subvencions, per el seu Reglament de desenvolupament i per l’Orde -
nança General de Subvencions de l’Ajuntament d’Inca (BOIB núm. 66 de 26 de maig de 2016).
S'aplicarà a les entitats el règim jurídic previst en aquestes lleis i en les seves disposicions de
desplegament, per a les entitats col·laboradores en la gestió de subvencions.

5. Naturalesa de la subvenció

Les subvencions d’aquesta  convocatòria  són de caràcter  voluntari,  excepcional  i  anul·lables.
Tenen la consideració de subvencions a fons perdut  revocables i  reintegrables  en qualsevol
moment per les causes previstes a la Llei o en aquestes bases. No generen cap dret a l’obtenció
d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

Així  mateix,  són  compatibles  amb  altres  ajuts  o  subvencions  que  pugui  rebre  la  persona
beneficiària per al mateix concepte, sempre que l'import de les ajudes no sigui, de forma aïllada
o en concurrència amb ajudes d'altres administracions, superior al 100 % del cost de l’actuació
objecte de la subvenció.

6. Dotació pressupostària

La quantia destinada a atendre aquestes subvencions ascendeix a un import total de 498.000,00
€ del vigent pressupost municipal, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 000.43300.4790004.
La quantia és el resultat de les aportacions realitzades a parts iguals pel Consell de Mallorca i el
Govern de les Illes Balears. 

7. Actuacions subvencionables i quantia de les ajudes

El nombre total  de bons emesos serà de 33.200 unitats,  i  una quantia per bon de 15,00 €,
distribuïts de manera lineal entre el nombre total d’establiments adherits al programa.

En el cas de que a data 28 de febrer de 2022, transcorreguts els primers dos mesos de les
actuacions subvencionables, la Junta de Govern de l'Ajuntament d'Inca optés per fer ús de la
sol·licitud de pròrroga d'un mes que es regula a la base 8 de les presents bases reguladores,
aquells establiments que a dita data no hagin consumit o fet ús d'almenys un 50% dels bons, els



 

bons que li resten per usar seran repartits de manera lineal entre aquells comerços que sí hagin
consumit o fet ús d'almenys un 50% dels bons.  

L’Ajuntament d’Inca no es farà càrrec de l’accés a bons en un nombre superior a la totalitat de
bons emesos.

Dins els 15 dies següents al  de la  formalització del  conveni  de col·laboració  entre el  Batle-
President  de  l’Ajuntament  d’Inca  i  la  Cambra  de  Comerç  de  Mallorca  per  a  l'execució  del
programa, s'ordenarà el pagament del 100 % de l'import dels fons en què consisteixen els ajuts
en el compte indicat per la Cambra de Comerç de Mallorca. Des d'aquest moment, la Cambra es
constituirà en dipositària dels fons.

L’Ajuntament  d’Inca,  farà  pública  i  actualitzarà  a  la  pàgina  web
www.incaciutat.com/bonsreiniciaminca la relació d’establiments adherits al programa.

8. Sistema de funcionament i operativa

La  totalitat  dels  tràmits  d’adhesió  i  formalització  de  tota  la  operativa  d’emissió,  obtenció,
aplicació, bescanvi, compensació i verificació dels bons de descompte es duen a terme a través
d’una plataforma tecnològica i de les aplicacions informàtiques específiques per assegurar  una
correcta operativa del funcionament del programa de bons de descompte.

Cada bon de descompte té un valor de 15,00 € sobre una compra mínima de 30,00 € en els
establiments adherits. Cada persona beneficiària dels bons, pot accedir a un màxim de 4 bons de
descompte  que  pot  utilitzar  a  una  única  compra  o  establiment,  o  aplicar  en  compres  i
establiments adherits diferents, sempre i quan la compra tingui un valor mínim de trenta euros
per cada bon.

Els bons de descompte es poden aplicar, en compres d’import igual o superior als trenta euros,
que tenguin aplicats altres descomptes en general.

Només poden ser subvencionades les vendes realitzades entre el dies 1 de gener de 2022 i el 28
de febrer de 2022, ambdós inclosos. Llevat del cas en que la Junta de Govern de l'Ajuntament
d'Inca  opti  per  sol·licitar  l'ampliació  d'un mes establerta  a  la  clàusula  segona apartat  7)  del
Conveni  de  Col·laboració  celebrat  amb  la  Cambra  Oficial  de  Comerç,  Indústria,  Serveis  i
Navegació de Mallorca. En aquest cas el període subvencionable seria fins dia 31 de març de
2021.

Les  entitats  adherides  disposen  d’un  usuari  i  contrasenya  única  que  permet  accedir  a  la
plataforma per realitzar els tràmits indicats a continuació:

a) Comprovar els bons disponibles amb una numeració específica i  única associats a
l’entitat adherida.
b) Obtenir el bon per oferir-lo a la clientela que compleix el requisits establerts a l’apartat
2.4. de les presents bases.
c) Informació relativa als bons utilitzats i pendents durant la vigència de la campanya.
d) La formalització dels vals utilitzats i la seva justificació, segons el disposat a l’apartat
14. de les presents bases. 



 

És  responsabilitat  de  l’entitat  beneficiària  la  verificació  de  la  identitat  de  les  persones  que
adquireixen el bon i el control de la seva residència.

En el supòsit que la persona no faci ús del bon en el moment del dret a emprar-lo, haurà de
generar el dret de nou fent una compra mínima de 30,00 €, sempre hi quan no s’hagi excedit el
màxim de quatre bons per persona.

9. Sol·licitud i documentació

Les entitats beneficiàries que compleixin els requisits que determinen aquestes bases o estiguin
en condicions de complir-los en el termini de presentació de  sol·licituds han de formalitzar el
formulari corresponent a la pàgina web de la Cambra de Comerç de Mallorca i adjuntar a la
mateixa pàgina del formulari, la documentació següent:

a) Fotografia de la façana de l’establiment
b) Document  de  certificat  de  situació  censal  d’empresaris,  professionals  i  retenidors
vigent.

10. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció.

La concessió de les subvencions d’aquesta convocatòria es regeix pels principis de publicitat,
concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.

La concessió de subvencions s'efectuarà en règim de concurrència no competitiva, per estricte
ordre d'entrada en el registre i fins a l'exhauriment del crèdit. En el cas en què la sol·licitud sigui
objecte de requeriment degut que no es reuneixen els requisits establerts en la convocatòria
d’acord amb l’establert en la base 9, el registre d’entrada que es tindrà en consideració serà el
registre d’esmena efectuat.

Només es pot presentar una sol·licitud per beneficiari. No obstant això,  aquesta sol·licitud pot
incloure una petició d’ajut per a dos o més centres de treball  d’un mateix titular .  En cas de
presentació d’una nova sol·licitud, només es tindrà en compte la primera sol·licitud registrada.

11. Termini i lloc de presentació de les sol·licituds

De conformitat amb l’establert a l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,  del procediment
administratiu  comú de  les  administracions  públiques,  la  sol·licitud  es  presentarà  per  mitjans
electrònics quan els sol·licitants siguin persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica i
aquelles  que  exerceixin  una  activitat  professional  per  a  la  qual  es  requereix  la  col·legiació
obligatòria, a través del procediment habilitat a aquest efecte a la pàgina web de la Cambra de
Comerç de Mallorca.

En el cas de les persones físiques, poden escollir presentar la sol·licitud a través de mitjans
electrònics o no, llevat que estiguin obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb
les administracions públiques. Les sol·licituds presencials es realitzaran en el Punt d’Informació
Únic de l’Ajuntament d’Inca.



 

La  institució  encarregada  de  la  verificació  de  la  informació  i  documentació  aportades  i  la
comunicació  als  comerços  sol·licitants  de  l’admissió  o  el  rebuig  de  la  seva  sol·licitud,  és la
Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Mallorca.

El  termini  de  presentació  de  sol·licituds  s’inicia a  partir  del  dia  següent  a  la  publicació  de
l’extracte de les presents bases en el BOIB i finalitza el dia 15 de desembre de 2021, inclòs.

Durant aquest termini les bases estaran publicades al catàleg de tràmits i al tauler d’anuncis de
la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Inca www.incaciutat.com i a la web de la Cambra Oficial de
Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Mallorca.

A efectes  de  determinar  la  data  de  presentació  de  la  sol·licitud,  s'entendrà  que  ha  estat
presentada en el moment en què s'aportin els documents requerits a l’apartat 9 de les presents
bases.

12. Procediment. Òrgans competents per iniciar, instruir i resoldre el procediment

El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents bases serà el de con-
currència no competitiva.

Tots  els  acords  del  procediment  es  publicaran  a  la  pàgina  web  www.incaciutat.com.  El
procediment  d’iniciació,  instrucció  i  resolució  correspondrà  a  la  Cambra  Oficial  de  Comerç,
Indústria, Serveis i Navegació de Mallorca.

13. Obligacions de l’entitat col·laboradora

L'entitat col·laboradora es compromet a desenvolupar les accions següents:

a) Col·laborar en la gestió de la campanya i ser via de relació amb els comerços partici -
pants, per articular-ne l'adhesió i controlar el desenvolupament adequat dels compromisos
adquirits en virtut d'aquesta.
b) Col·laborar en la creació i l'edició dels materials publicitaris.
c) Licitar i contractar l’assistència tècnica necessària per a la creació de la plataforma web
per a la gestió i l’execució de la convocatòria. Entre els serveis que s’han de contractar
s’inclouran, almenys, els següents: 

-  Plataforma tecnològica de gestió de bons de descompte amb web, aplicacions
d’establiments i aplicació de lectura i autenticació.
- Serveis d’alta d’establiments i empreses i de bons de descompte, gestió de paga-
ments, verificació d’establiments i empreses, verificació aleatòria de bons de des -
compte, DNI i tiquets de compra. Servei d’atenció telefònica al client final i servei
d’atenció telefònica al titular de l’activitat durant l’alta, la validació i el bescanvi de
bon de descompte.

d) Difondre el programa a través de la seva pàgina web i altres mitjans possibles per arri -
bar al major nombre de comerços que siguin susceptibles de poder adherir-s'hi. Aquesta
difusió també es durà a terme amb la col·laboració de les organitzacions empresarials que
representen el sector del comerç de les Illes Balears i els municipis.
e) Distribuir digitalment el material identificatiu i informatiu del programa als comerços.

http://www.incaciutat.com/
http://www.incaciutat.com/


 

f) Informar als comerços interessats i assistir-los per a la formalització de l'adhesió a la
campanya.
g) Ser la dipositària i la distribuïdora dels fons, coordinant les operacions de distribució
dels bons a les persones físiques beneficiàries i efectuant el bescanvi dels bons usats en
les operacions de compravenda bonificades.
h) Facilitar als comerços adherits i a les persones consumidores la informació necessària
per al millor coneixement de les condicions d'adquisició i gaudir dels bons que hagin de
ser emesos, i la informació sobre els comerços participants.
i) Comprovar a través d'un mostreig el compliment dels requisits de les compravendes bo-
nificades, documentades en un o diversos bons i en una factura o tiquet de venda.
j) Abonar als autònoms i a les microempreses adherides al programa els imports correspo-
nents als bons de descompte.
k) Dur a terme la correcta gestió i l'execució del programa.
l) Informar de tota la gestió a través dels informes indicats en el punt 1.l) de la clàusula cin -
quena del conveni de col·laboració formalitzat entre l'entitat col·laboradora i l’Ajuntament
d’Inca.
m) Actualitzar la llista de comerços adherits i coordinar les actuacions per difondre-la a la
Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Inca i a la seva pròpia web.
n) Comunicar a la Base General de Dades de Subvencions i ajuts públics de l'Administra -
ció General de l'Estat la informació requerida per aquesta, especialment la referent a la re -
lació de beneficiaris, de les concessions realitzades, dels pagaments efectuats i, si escau,
dels reintegraments i de les sancions que se'n puguin derivar, d'acord amb el programa. A
aquests efectes, l’Ajuntament d’Inca sol·licitarà formalment a la Intervenció General l'alta
de l'usuari que indiqui la Cambra de Comerç de Mallorca en el sistema d'informació estatal
corresponent amb els permisos d'edició necessaris. Aquesta alta de l'usuari de la Cambra
estarà en vigor, com a màxim, fins dia 31 de maig de 2022. La Cambra es compromet a no
introduir ni modificar cap informació més que la relacionada amb aquesta convocatòria de
subvencions.

A més dels compromisos i les obligacions indicats en les clàusules anteriors, la Cambra de Co-
merç de Mallorca assumeix les obligacions següents:

a) Totes les obligacions indicades en l'article 15 de la Llei general de subvencions, així
com acceptar totes les comprovacions que estimi oportunes l'Ajuntament d’Inca en relació
amb el desenvolupament i l'execució de les actuacions.
b) Fer publicitat adequada del caràcter públic del finançament i del fet que aquest és a
càrrec  de  l’Ajuntament  d’Inca,  amb  inclusió  dels  anagrames  i  logotips  de  la  imatge
corporativa i dels específics del programa, en la forma més idònia a cada format, que ha
de ser validada per la Comissió de Seguiment.  Ha de difondre el  programa i  informar
sobre el desenvolupament a través del portal o pàgina web respectius.

En l'execució d'aquestes actuacions ha d'observar els deures de confidencialitat i sigil pel que fa
a les dades de negoci i de persones.

Està absolutament prohibida qualsevol discriminació o  tracte desigual als comerços, especial-
ment el basat en el fet de ser o no establiment associat i de l'associació a la qual pertanyi el co-
merç.



 

14. Forma de justificació de la subvenció per part des establiments adherits

Durant el període d’execució  establert al punt 1 de les presents bases, las entitats beneficiàries
han de procedir a la justificació de la subvenció, aportant de forma telemàtica a la plataforma tec -
nològica de la  Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Mallorca,  la docu-
mentació següent:

a) El número de DNI de la persona que ha consumit el cupó.
b) El tiquet de la compra, superior a trenta euros, del consumidor que ha aportat el seu
DNI i compleix els requisits establerts a les presents bases.

La justificació i el cobrament dels bons es pot fer efectiva amb caràcter quinzenal.

Una vegada verificat per mostreig el compliment dels requisits, es procedirà a efectuar la liquida -
ció i el pagament en el compte bancari de l’entitat beneficiaria. 

15. Revocació i reintegrament

15.1 Invalidesa de la resolució de concessió

Són causes de nul·litat de la resolució de la concessió:

a) Les  indicades  a  l’article  47  de  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
b) La inexistència o insuficiència de crèdit pressupostari.

Són causes d’anul·labilitat de la resolució de la concessió la resta d'infraccions de l’ordenament
jurídic, especialment de les regles contingudes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, de conformitat amb allò establert a l’article 48 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Quan concorri algun dels supòsits indicats en els articles anteriors, l’òrgan atorgant procedirà a la
seva  revisió  d’ofici  o,  en  el  seu  cas,  a  la  declaració  de  lesivitat  i  ulterior  impugnació,  de
conformitat amb allò establert en els articles 106 i  107 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La declaració judicial  o administrativa de nul·litat  o anul·lació implica el  reintegrament de les
quantitats entregades.

No  obstant  això,  si  el  beneficiari/ària  ha  complert  de  forma  significativa  amb  les  seves
obligacions, si de la documentació justificativa presentada es dedueix que ha tengut voluntat de
compliment,  s’ha  de  dur  a  terme  una  revocació  parcial  de  la  concessió  de  la  subvenció  i,
consegüentment, la pèrdua del dret a cobrar íntegrament la subvenció.

15.2. Causes de reintegrament

A més dels casos en què es declari la invalidesa de la resolució de concessió, és procedent el
reintegrament de les quantitats rebudes més l'interès de demora corresponent, des del moment



 

del pagament de la subvenció fins a la data en què s’acordi la procedència del reintegrament, en
els supòsits següents:

a) Obtenció  de la  subvenció  falsejant  les condicions requerides per  a  això o  ocultant
aquelles que, d'haver-se conegut, haurien impedit l’obtenció de la subvenció.
b) Incompliment total o parcial de l’objectiu de la subvenció de manteniment de l’activitat.
c) Incompliment  de l’obligació  de justificació  o  la  justificació  insuficient,  en els  termes
establerts per l’Ordenança i per les bases reguladores o la convocatòria de la subvenció.
d) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control
financer, així com incompliment de les obligacions comptables, registrals o de conservació
de documents quan d’això es derivi la impossibilitat de verificar la utilització que s’ha donat
als  fons  rebuts,  el  compliment  de  l’objectiu,  la  realitat  i  la  regularitat  de  les  activitats
subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la
mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de
la Unió Europea o d’organismes internacionals.
e) Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració a les persones o entitats
col·laboradores i beneficiàries, així com dels compromisos assumits per aquestes, amb
motiu de la concessió de la subvenció, sempre que afectin o facin referència a la forma
d’acord  amb  la  qual  s’han  d’aconseguir  els  objectius,  realitzar  l’activitat,  dur  a  terme
l’actuació o adoptar el comportament que fonamentà la concessió de la subvenció.
f) Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració a les persones o entitats
col·laboradores i beneficiàries, així com dels compromisos assumits per aquestes, amb
motiu de la concessió de la subvenció, distints dels anteriors,  quan d'això es derivi  la
impossibilitat de verificar la utilització que s’ha donat als fons rebuts, el  compliment de
l’objectiu,  la realitat  i  regularitat  de les activitats subvencionades, o la concurrència de
subvencions,  ajudes,  ingressos  o  recursos  per  a  la  mateixa  finalitat,  procedents  de
qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d’organismes
internacionals.
g) L’adopció,  en  virtut  d'allò  establert  en  els  articles  87  al  89  del  Tractat  de  la  Unió
Europea, d’una decisió de la qual es derivi una necessitat de reintegrament.
h) La resta de supòsits prevists a les bases reguladores de la subvenció.

En el supòsit que l'import de la subvenció superi el cost del projecte d'activitats subvencionat,
procedirà el reintegrament de l’excés, incrementat amb l'interès de demora.

15.3. Naturalesa dels crèdits a reintegrar

Les  quantitats  a  reintegrar  juntament  amb  els  interessos  de  demora  aplicables  tendran  la
consideració d’ingressos de dret públic; resultarà d’aplicació pel seu cobrament allò establert a la
Llei general pressupostària.

L'interès  de  demora  aplicable  en  matèria  de  subvencions  serà  l'interès  legal  dels  doblers
incrementat en un 25 %, excepte que la Llei de pressuposts general de l'Estat n’estableixi un
altre.



 

15.4. Procediment de reintegrament

El procediment per exigir el reintegrament de les subvencions tindrà caràcter administratiu i, com
a tal, es regirà per les disposicions generals sobre procediments administratius contingudes a la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En tot cas, en el procediment de reintegrament s’observaran les següents fases:

a) Acord d’inici del procediment. Es podrà iniciar d'ofici,  amb denúncia prèvia o com a
conseqüència de l'informe emès per l’òrgan de control financer de la Intervenció. L’òrgan
competent per iniciar el procediment serà l'òrgan atorgant de la subvenció.
b) Tràmit d’al·legacions, tot garantint el dret d’audiència de l'entitat interessada.
c) Si escau, informe de valoració de les al·legacions.
d) Informe-proposta emès per l’òrgan de control financer.
e) Resolució del procediment que posarà fi a la via administrativa. El termini màxim per
resoldre i notificar la resolució serà de dotze (12) mesos des de l’acord d’inici.

L’obligació de reintegrament que en el seu cas s’aprovi serà independent de les sancions que, si
escau, resultin exigibles.

16. Règim jurídic

En tot allò no previst en aquestes bases reguladores serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions; el Reglament de desenvolupament aprovat per Reial decret
887/2006, de 21 de juliol; les bases d’execució del Pressupost Municipal de l’any 2021; les bases
reguladores d’aquesta convocatòria es troben recollides en l’Ordenança general de subvencions
de l’Ajuntament d’Inca, publicada en el BOIB núm. 66, de 26 de maig de 2016; la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del  procediment administratiu  comú de les  administracions públiques i qualsevol
altra disposició normativa que pugui ser d’aplicació.

Així mateix, aquestes bases estaran sotmeses al règim de minimis, regulat pel Reglament (UE)
1407/2013, de 18 de desembre, de la Comissió, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del
Tractat de  funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352, de 24 de
desembre de 2013).

En  virtut  del  que  estableix  el  capítol  II  (article  8  i  següents  )  de la  Llei  38/2003,  de 17  de
novembre, General de Subvencions estableix que les bases reguladores de les subvencions
poden establir que el lliurament o entrega dels fons públics als beneficiaris o la realització d’altres
funcions de gestió de les subvencions es duguin a terme mitjançant entitats col·laboradores.

17. Recursos

Contra l’acord de resolució de la convocatòria es pot interposar el recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu o bé recurs potestatiu de reposició davant el mateix
òrgan que hagi dictat la resolució. No obstant això, s’hi pot presentar, si n’és el cas, qualsevol
altre recurs que hi sigui pertinent; tot d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la  jurisdicció  contenciosa  administrativa,  i  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  procediment
administratiu comú de les administracions públiques.



 

18. Protecció de dades de caràcter personal

D’acord amb la Llei  orgànica 3/2018,  de 5 de desembre, de protecció  de dades personals i
garantia dels drets digitals de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), s’informa les
persones  sol·licitants  que  les  dades  facilitades  seran  incloses  en  un  fitxer  propietat  de
l’Ajuntament d’Inca, amb la finalitat única i exclusiva de gestionar i tramitar el procediment de
concessió de subvencions establert en aquesta convocatòria de la Regidoria delegada de Batlia
d'Innovació i Empresa, i Mercats, d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat de les
dades que la normativa de protecció de dades estableix.

Així  mateix,  s’informa  la  persona  interessada  de  la  possibilitat  d’exercir  els  drets  d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit
presentat en el Registre de l’Ajuntament d’Inca.

La presentació de la sol·licitud de subvenció implicarà l'acceptació de la cessió de les dades
contingudes en aquesta, així com la informació relativa a l'ajuda atorgada, a l'Ajuntament d'Inca i
organismes dependents amb finalitat estadística, d'avaluació i seguiment, i per a la comunicació
a  les  persones  sol·licitants  dels  diferents  programes  i  actuacions  per  al  desenvolupament
empresarial.


