Versió consolidada sense validesa jurídi ca
(a ctualitzada a 6/02/2004)

DECRET 103/1998, DE 20 DE NOVEMBRE, PEL QUAL ES REGULEN
LES AJUDES PÚBLIQUES EN FAVOR DE LES COMUNITATS BALEARS
ASSENTADES FORA DE LES ILLES I DE LES ENTITATS ASSOCIATIVES
PER AL FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA1
(BOCAIB núm. 150, de 24 de novemb re de 1998)

Atès el que disposa l’article 1 de l’Ordre de la Presidència del Govern, de 18 de juny
de 1996, per la qual s’estableix l’estructura orgànica de la Conselleria de Presidència modificada per sengles ordres de Presidència de 23 de novembre de 1996 i 28 de
desembre de 1996-, varen ser adscrites a aquest Departament, entre d’altres
competències, les relacionades amb les comunitats balears assentades fora de les Illes,
comunitats regionals radicades a Balears i les funcions de promoció de les entitats
associatives en general.
Les actuacions de foment en favor de les entitats referides s’instrumentaren, fins
aquesta data, mitjançant el Decret 19/1997, de 30 de gener, modificat posteriorment
pels decrets 39/1998, de 20 de març, i Decret 91/1998, de 30 d’octubre.
Prop a finalitzar la vigència temporal de les disposicions esmentades, que varen
suposar un avanç substancial en l’àmbit de promoció i impuls del foment de la vida
associativa i de la participació ciutadana, s’ha procedit a elaborar un nou marc
reglamentari per a la concessió d’ajudes públiques en l’àrea de les relacions ciutadanes
que recull, fonamentalment, l’experiència adquirida en aquests darrers anys
d’aplicació de les mesures d’ordenació de l’activitat de foment del Govern Balear en
favor de les entitats associatives.
L’esquema de regulació dissenyat respon al progressiu procés de
procedimentalització en l’atorgament de les subvencions sota els principis de
publicitat, concurrència i objectivitat, però es configura, al mateix temps, de manera
flexible, cosa que ha de redundar positivament en els ciutadans, a la vegada que
facilitarà la funció a desenvolupar pel propi gestor de les ajudes públiques que es
regulen en la norma present.
Por tot això, a proposta de la consellera de Presidència, i havent-ho considerat el
Consell de Govern en la sessió de dia 20 de novembre de 1998,
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Aquest decret ha estat modificat pels decrets següents: Decret 248/1999, de 26 de novembre ( BOCAIB
núm. 151, de 4 de desembre de 1999); Decret 73/2001, de 25 de maig (BOIB núm. 67, de 5 de juny de
2001), i Decret 9/2004, de 23 de gener (BOIB núm. 17, de 3 de febrer de 2004).
Cal tenir en compte que pel Decret 248/1999, de 26 de novembre, les referències a la consellera de
Presidència i al Govern Balear, s’han d’entendr e fetes al conseller de Presidència i al Govern de les Illes
Balears, respectivament.
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DECRET
CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Beneficiaris
Poden acollir-se a les ajudes establertes en el present Decret les associacions o
centres socials legalment reconeguts, sense finalitat de lucre i amb personalitat
jurídica pròpia en el territori on es trobin assentats i constituïts com a comunitats
balears; els ciutadans espanyols residents a l’estranger oriünds de les Illes i els
descendents d’aquests; les persones físiques que tenguin la consideració de balears a
l’efecte de la Llei 3/1992, de 15 de juliol; les comunitats regionals radicades a les
Balears, i les associacions i entitats ciutadanes en general.
Article 2. Objecte de les ajudes
Poden ser objecte d’ajuda, dins els límits dels crèdits pressupostaris aprovats en
cada exercici, les actuacions que es promoguin dins algun dels àmbits següents:
1. Les comunitats balears a l’exterior poden formalitzar sol licituds d’ajuda per a la
realització d’activitats de promoció social, econòmica i cultural de les Illes Balears. Així
mateix es podran subvencionar aquelles activitats o inversions que per el seu marcat
caràcter social requereixin una especial atenció per part de les Institucions.
2. Qualsevol persona, nacional o estrangera, considerada balear als efectes de la
Llei 3/1992, de 15 de juliol, pot sol licitar ajudes públiques quan, per raons
d’emergència social, malaltia i/o ancianitat, no disposi de mitjans econòmics per a una
subsistència digna i no pugui ser beneficiària de pensions assistencials, subsidis o altres
ajudes.
3. Les persones físiques que tenguin la consideració de balears a l’efecte de la Llei
3/1992, de 15 de juliol, poden formalitzar sol licituds d’ajuda per a la realització
d’activitats de participació i col laboració en la vida social i cultural de les illes.
4. Les comunitats regionals radicades a Balears poden sol licitar subvencions per a:
4.1. Organització d’activitats de caràcter sociocultural.
4.2. Execució de programes que propiciïn el coneixement de la realitat balear
entre els seus associats.
4.3. Creació i millora de la infraestructura en els centres.
2
5. Les ajudes que sol·licitin les associacions i les entitats ciutadanes es referiran a:
5.1. Programació d’activitats cíviques i socials, d’àmbit veïnal o sectorial, i
també les actuacions que tinguin com a finalitat el foment del teixit
associatiu, la solidaritat, la participació ciutadana i la promoció dels valors
democràtics al conjunt de la societat.
5.2. Creació i millora de la infraestructura de les associacions que contribueixin
a refermar-ne la presència en el si de la societat balear.
5.3. Realització d’activitats que remarquin presència del fet balear fora de les
Illes i facilitin el coneixement dels signes d’identitat propis dels pobles de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera més enllà del nostre territori.
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Aquest apartat ha estat modificat pel Decret 248/1999, de 26 de novembre, esmentat en la nota 1.
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Article 3. Quantia de les ajudes
1. La quantia de les ajudes a favor d’associacions, entitats ciutadanes i comunitats
regionals radicades a les Balears no serà superior al 75% del pressupost de les
activitats o inversions per a la realització de les quals es pretengui l’ajuda econòmica.
2. Les ajudes individuals per pal·liar situacions de greu emergència social
establertes en l’apartat 2 de l’article 2 es concediran per una sola vegada, i no podran
superar les 250.000 pessetes anuals.
3. La quantia de les ajudes per a l’exercici efectiu dels drets que la Llei 3/1992, de
15 de juliol, reconeix a les persones físiques que tenguin la consideració de balears se
subjectarà, a criteri dels òrgans avaluadors, a algun dels límits següents:
− No ser superior al 75% del pressupost de les activitats per a la realització de les
quals es pretén el suport econòmic.
− No ser superior a 500.000 pessetes.
4. La quantia de les ajudes a favor de les comunitats balears assentades fora de les
Illes podrà ser del 100% del pressupost de les activitats o inversions per a la realització
de les quals es pretén el suport econòmic, quan raons d’interès social així ho
aconsellin.
Article 4. Criteris de valoració i qualificació de les sol licituds
En la valoració de les sol licituds formulades es consideraran actuacions d’interès
preferent les següents:
a) Les que propiciïn un exercici efectiu dels drets que reconeix la Llei 3/1992, de 15
de juliol, de comunitats balears a l’exterior.
b) Les referides a la promoció, participació i integració de la dona en la vida social i
a la consecució de la igualtat d’oportunitats.
c) Les promogudes per col lectius socials especialment desfavorits.
d) Les encaminades a afavorir les actuacions promogudes per col lectius establerts
en petits nuclis o localitats disseminades, amb escassa possibilitat de
dinamització sociocultural efectiva.
e) Les que es destinin especialment a facilitar la convivència i la participació de
ciutadans de diferents localitats i àmbits territorials de les nostres illes.
f) Les projectades per entitats radicades en municipis amb dèficits manifests
d’infraestructura sociocultural.
g) Les promogudes per a la integració efectiva dels ciutadans en la comunitat en
què s’assenten.
h) Les propiciades per entitats federatives per al foment de l’associacionisme i la
participació ciutadana.
i) Les que tenguin per objecte la concessió d’ajudes bàsiques de subsistència per a
emigrants balears, o els descendents d’aquests, a l’exterior.
j) Les promogudes per entitats i institucions sense finalitat de lucre per promoure
actuacions de foment i protecció de col lectius balears a l’exterior. Fomentar la
solidaritat entre els pobles.
k) Dur a terme actes commemoratius, efemèrides o festes de significació especial
per la cultura i la història de les nostres illes.
l) Establir programes de formació a favor de les persones considerades balears als
efectes de la Llei 3/1992, de 15 de juliol, de comunitats balears assentades fora
del territori balear.
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m) Mantenir de manera decorosa el patrimoni de les comunitats balears assentades
fora del territori balear, mitjançant la realització d’obres de millora, rehabilitació
i condicionament dels locals i les instal lacions d’aquestes comunitats
n) 3Dur a terme les obres imprescindibles d’adequació dels edificis i de les
instal·lacions ocupades per les comunitats balears a l’exterior, encara que no en
detenguin el títol de propietàries si, de manera habitual, s’hi presten serveis
assistencials, culturals, formatius, etc., així com també concedir ajudes
destinades a cobrir-ne despeses d’arrendament i de manteniment.
o) Condicionar locals dels centres balears per a prestar atenció específica a la
tercera edat, mitjançant l’habilitació de centres de dia.
p) 4Realització d’activitats que remarquin la presència del fet balear fora de les Illes
i facilitin el coneixement dels signes de identitat propis dels pobles de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera més enllà del nostre territori.
q) 5Realització d’actuacions de promoció de l’associacionisme, la participació
ciutadana, la defensa dels interessos col·lectius i la promoció dels valors
democràtics en el conjunt de la societat sempre en relació amb el caràcter
públic de les activitats.

CAPÍTOL II
DEL PROCEDIMENT PER A LA CONCESSIÓ D’AJUDES PÚBLIQUES A FAVOR DE LES
ASSOCIACIONS I ENTITATS CIUTADANES I COMUNITATS REGIONALS RADICADES A BALEARS

Article 5. Iniciació
1. El procediment s’iniciarà sempre a sol licitud dels interessats. Aquesta sol licitud
ha de ser formulada d’acord amb el que estableix l’article 70 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
A la sol licitud, s’hi ha d’adjuntar la documentació següent:
a) Memòria detallada de cada activitat per a la qual se sol licita subvenció
b) Pressupost estimat de la mateixa.
c) Declaració de les subvencions atorgades per qualsevol altra Administració o ens
públic nacional o internacional relatives al mateix programa per al qual se sol
licita l’ajuda o, si n’és el cas, declaració que no s’han sol licitat. Si s’han demanat
altres ajuts públics i no es coneix en el moment de formular la petició la
resolució recaiguda, l’entitat sol licitant s’obliga a comunicar amb posterioritat a
la d) Conselleria de Presidència l’obtenció de subvencions per a idèntica finalitat.
d) Compromís de l’associació sobre la realització de les activitats per a les quals es
concedeix l’ajuda pública, d’acord amb les condicions de concessió, amb
submissió a les comprovacions pertinents que, respecte a l’aplicació adequada
dels fons públics percebuts, pot efectuar l’entitat que la concedeix, als de
control financer que corresponen a la Intervenció General de l’Administració de
la CAIB i als previstos en la legislació de la Sindicatura de Comptes.
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Aquesta lletra ha estat modificada pel Decret 248/1999, de 26 de novembre, esmentat en la nota 1.
Aquesta lletra ha estat afegida pel Decret 248/1999, de 26 de novembr e, esmentat en la nota 1.
5
Ídem nota anterior.
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e) Compromís del sol licitant, si és beneficiari de la subvenció i té deutes vençuts
amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de demanar, prèviament al
cobrament, la compensació.
f) Declaració de coneixement de la legislació reguladora de la concessió d’ajudes
públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
2. Si la sol licitud d’iniciació no compleix els requisits que s’indiquen en l’article
anterior, o no s’hi inclou la documentació que pertoca, l’òrgan competent per a la
instrucció requerirà l’interessat perquè, en el termini de quinze dies, esmeni la falta o
adjunti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es tindrà per
desistida la sol licitud que ha presentat i s’arxivarà sense cap més tràmit.
Article 6. Lloc i termini de presentació de la sol licitud
1. Les sol licituds poden presentar-se abans del 30 de juny de cada exercici. La
Comissió Avaluadora podrà admetre sol licituds fora de termini quan raons d’interès
públic o social així ho justifiquin.
2. Tant la sol licitud com la documentació que s’hi ha d’adjuntar, poden trametre’s
per correu a la Conselleria de Presidència del Govern Balear, plaça de la Drassana, 4,
07012 Palma, Espanya, o presentar-se davant qualsevol altre registre que pertanyi a
qualsevol dels òrgans establerts en l’art. 48.4 de la Llei 30/1992.
Article 76
1. L’òrgan competent per instruir el procediment és la Direcció General de
Joventut, que ha de fer d’ofici totes les actuacions necessàries per determinar,
conèixer i comprovar les dades en virtut de les quals s ’hagi de pronunciar la resolució i
ha de formular la proposta de resolució.
2. La Comissió Avaluadora, a la qual correspon examinar les sol·licituds presentades
i emetre’n l’informe que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució, té
la composició següent:
Presidència: el director general de Joventut
Vocals:
− Dos funcionaris de la direcció general de joventut designats pel director general
de Joventut
− Un funcionari de la Unitat de Gestió Econòmica de la Conselleria de Presidència i
Esports designat pel secretari general de la conselleria.
− Secretari: el funcionari encarregat de la gestió de les comunitats balears a
l’exterior designat pel director general de Joventut.
Article 8. Resolució
1. L’òrgan competent per resoldre els procediments per a la concessió de
subvencions i ajudes públiques a favor de les associacions i entitats ciutadanes i
comunitats regionals radicades a les Balears, serà, en tot cas, la consellera de
Presidència.
2. El termini màxim per resoldre els procediments serà de tres mesos. Una vegada
transcorregut el termini màxim sense que es dicti resolució expressa, la sol licitud es
podrà entendre desestimada.
6

Aquest article ha estat modificat, en darrer terme, pel Decret 9/2004, de 23 de gener , esmentat en la
nota 1.
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3. La resolució de la consellera de Presidència posarà fi a la via administrativa i, en
contra, únicament serà procedent els recurs contenciós administratiu, una vegada feta
la comunicació prèvia a l’òrgan que dictà l’acte impugnat.
Article 9. Pagament de les ajudes
1. La forma de pagament de les ajudes públiques concedides per la Conselleria de
Presidència serà la següent:
a) Les subvencions concedides per a la realització d’activitats amb càrrec al capítol
IV s’abonaran de la manera següent:
− Les ajudes no superiors a 500.000.-ptes, íntegrament a la bestreta.
− Les ajudes superiors a 500.000.-ptes s’abonaran de la forma següent:
* 50% a la bestreta
* l’altre 50% prèvia justificació de que la quantitat rebuda a compte s’ha aplicat
adequadament. La resolució de la Consellera especificarà el termini i la forma
en que s’haurà d’acreditar aquesta justificació, que podrà ser mitjançant
certificat emès pel beneficiari que acrediti la concreta aplicació dels fons
percebuts d’acord amb la finalitat per a la qual varen ser atorgats; factures i
justificants de l’aplicació dels fons percebuts; mitjançant visites d’inspecció o
qualsevol altre que resulti procedent.
b) Les ajudes públiques per finançar despeses de capital amb càrrec al capítol VII
s’abonaran de la manera següent:
− Les ajudes no superiors a 1.000.000.-ptes, íntegrament a la bestreta.
− Les ajudes superiors a 1.000.000.-ptes s’abonaran de la forma següent:
* 50% a la bestreta
* l’altre 50% prèvia justificació de que la quantitat rebuda a compte s’ha aplicat
adequadament. La resolució de la Consellera especificarà el termini i la forma
en que s’haurà d’acreditar aquesta justificació, que podrà ser mitjançant
certificat emès pel beneficiari que acrediti la concreta aplicació dels fons
percebuts d’acord amb la finalitat per a la qual varen ser atorgats; factures o
certificats d’obres justificatives de la inversió; mitjançant visites d’inspecció o
qualsevol altre que resulti procedent.
2. No obstant el que disposa a l’apartat anterior, sigui qual sigui la quantia de
l’ajuda, quan hi concorrin raons d’interès públic o social degudament acreditades, i així
es faci constar en l’oportuna resolució de la consellera de Presidència, es podrà
bestreure el pagament íntegre.
3. Quan en la corresponent resolució de concessió de les ajudes públiques es
disposi d’efectuar pagaments anticipats d’aquestes, es podrà fixar també les mesures
de garantia en favor dels interessos públics que legalment estiguin establertes o les
que, si n’és el cas, puguin considerar-se necessàries.
4. No obstant el que estableix l’apartat anterior, la resolució de concessió podrà
eximir l’obligació de constituir aval bancari bastant, per un import mínim del 125% de
les quantitats anticipades, davant la Tresoreria General de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, d’acord amb l’establert en la normativa reglamentària que
desenvolupa determinats aspectes de la Llei de Finances i de les Lleis de Pressuposts
Generals de la CAIB.
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Article 10. Justificació de les ajudes rebudes
La resolució de la Consellera de Presidència especificarà el termini i la forma en que
s’haurà de justificar el compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la
subvenció que podrà ser:
mitjançant certificat expedit pel beneficiari detallant la concreta aplicació dels fons
percebuts d’acord amb la finalitat per a la qual varen ser atorgats.
mitjançant la presentació de factures i justificants de l’aplicació dels fons percebuts.
Qualsevol altre que resulti procedent.
Article 11. Convenis de col laboració
Quan la finalitat o la naturalesa de la subvenció així ho aconselli es podran
subscriure, si així ho considera oportú la Consellera de Presidència, convenis de col
laboració que podran tenir caràcter plurianual.

CAPÍTOL III
DEL PROCEDIMENT PER A LA CONCESSIÓ D’AJUDES PÚBLIQUES A FAVOR DE LES PERSONES,
NACIONALS O ESTRANGERES, CONSIDERADES BALEARS ALS EFECTES DE LA LLEI 3/1992, DE
15 DE JULIOL, PER RAONS D’EMERGÈNCIA SOCIAL, MALALTIA O ANCIANITAT

Article 12. Iniciació
1. El procediment s’ha d’iniciar sempre a sol licitud dels interessats. A la sol licitud,
s’hi han d’adjuntar els documents acreditatius del compliment dels requisits exigibles.
2. Les sol licituds han de contenir com a mínim les dades següents referides a
l’interessat:
a) Nom i llinatges
b) Data i lloc de naixement
c) Nacionalitat
d) Estat civil
e) Localitat i país de residència
f) Data d’emigració o grau de parentiu amb el familiar espanyol d’origen balear
que emigrà
g) Domicili complet a l’efecte de notificacions
h) Dades relatives a la identificació de la unitat econòmica familiar i a les rendes o
ingressos computables d’aquesta
i) Dades necessàries per al cobrament de les ajudes
j) Lloc, data i signatura del sol licitant
3. La situació d’emergència social s’acreditarà per qualsevol mitjà que permeti
constatar la manca de recursos suficients per atendre les necessitats bàsiques en el
país de residència.
La circumstància de patir una malaltia que impossibiliti per treballar en el país de
residència es documentarà mitjançant certificat estès per facultatiu mèdic.
L’acreditació de la nacionalitat i l’edat es realitzarà a través del passaport, targeta
d’identitat, certificat d’inscripció consular o un altre document públic en què consti.
4. Les sol licituds per a la concessió d’ajudes per ancianitat, malaltia o greu
emergència social han d’anar sempre acompanyades de declaració, jurada o promesa,
de l’interessat de no percebre pensió, subsidi o ajuda de qualsevol Administració
pública espanyola o estrangera o, en cas de percebre-la, de no ser aquesta suficient
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per a una subsistència digna o de necessitar la prestació de serveis assistencials, el cost
dels quals no pugui sufragar per si mateix.
5. L’acreditació dels altres requisits necessaris per tenir dret a les ajudes establertes
en aquest capítol s’ha de documentar de la manera següent:
a) La residència s’acreditarà mitjançant qualsevol mitjà que ho acrediti de manera
fefaent.
b) Les rendes s’acreditaran mitjançant l’aportació dels documents oficials de
meritació o dels justificants de liquidació dels impostos que gravin els béns
mobles o immobles.
En el cas de no percebre ingressos, pensions o subsidi de qualsevol naturalesa, s’ha
d’adjuntar:
Declaració jurada o promesa de l’interessat de no tenir dret a percebre’ls.
Declaració de l’interessat de no tenir parents amb obligació legal de donar-li aliment
o, si en té, de no tenir la possibilitat material de fer-ho.
Declaració de no ser, ni el sol licitant ni qualsevol dels membres de la unitat familiar,
propietaris, usufructuaris o posseïdors de béns mobles o immobles dels quals les
característiques, valoració, possibilitat d’explotació o venda o altres circumstàncies
anàlogues indiquin l’existència de mitjans suficients per atendre la subsistència. La
mera titularitat de l’habitatge habitual no implicarà necessàriament la denegació de
l’ajuda.
No pertànyer a instituts, comunitats, ordes i organitzacions religiosos que, per raó
de les seves regles o estatuts, estiguin obligats a prestar-los assistència.
c) La convivència en una unitat econòmica familiar s’acreditarà mitjançant
certificació expedida pels serveis municipals competents o, si això no és
possible, mitjançant declaració de l’interessat.
d) Els sol·licitants de les ajudes establertes en aquest capítol han de fer
manifestació expressa del coneixement i l’acceptació de la normativa reguladora
de les ajudes públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears com
també de les obligacions que assumeixen com a perceptors d’aquestes.
6. Serà aplicable al procediment de concessió d’ajudes establert en aquest capítol
allò que disposa l’article 5.2 del Decret present, llevat del que es refereix al termini per
a l’esmena de deficiències que serà de 30 dies.
Article 13. Lloc i termini de presentació de sol licituds
1. Les sol licituds per atendre situacions d’emergència social, malaltia o ancianitat
que es regulen en aquest capítol poden presentar-se en qualsevol moment.
2. Tant la sol licitud com la documentació que s’hi ha d’adjuntar poden trametre’s
per correu a la Conselleria de Presidència, plaça de la Drassana, 4, 07012 Palma,
Espanya, o presentar-se a qualsevol de les entitats balears assentades a l’exterior i
inscrites en el Registre Oficial de Comunitats Balears.
Article 14. Instrucció
1. L’òrgan competent per instruir els expedients relatius a sol licituds d’ajudes per
emergència social, malaltia o ancianitat, serà el referit a l’art. 7.1 del present Decret.
2. El procediment per a la concessió de les ajudes que es tramitin d’acord amb el
que preveu el capítol present s’ajustarà a les prescripcions establertes en els punts 2,3
i 4 de l’esmentat article 7.
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Article 15. Resolució
El règim de resolució dels procediments previstos en aquest capítol serà el que
s’estableix a l’article 8 del present Decret, llevat del que fa referència al termini màxim
de resolució, que serà de sis mesos des que l’expedient complet sigui presentat en
qualsevol dels registres d’oficines indicats a l’art. 13.
Article 16. Pagament de les ajudes
Les ajudes previstes en aquest capítol es lliuraran íntegrament per endavant,
mitjançant transferència bancària al compte que indiqui el peticionari o, si aquest ho
sol licita expressament, mitjançant transferència al compte bancari de l’entitat balear a
l’exterior inscrita en el Registre oficial en què s’hagi presentat la sol licitud, la qual ha
de reintegrar-la al beneficiari.
Article 17. Justificació de les ajudes
Els beneficiaris dels subsidis lliuraran a la Conselleria de Presidència documentació
fefaent d’haver rebut l’ajuda concedida, en un termini màxim de tres mesos des de la
seva recepció.

CAPÍTOL IV
PROCEDIMENT PER A LA CONCESSIÓ D’AJUDES A FAVOR DE LES PERSONES FÍSIQUES QUE
TENGUIN LA CONSIDERACIÓ DE BALEARS A L’EFECTE DE LA LLEI 3/1992, DE 15 DE JULIOL, DE
COMUNITATS BALEARS ASSENTADES FORA DEL TERRITORI DE LA COMUNITAT
AUTÒNOMA, PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE PARTICIPACIÓ
I COL LABORACIÓ EN LA VIDA SOCIAL I CULTURAL DE LES ILLES

Article 18. Iniciació
1. El procediment s’ha d’iniciar sempre a sol licitud dels interessats i, a la sol licitud
s’hi han d’adjuntar els documents acreditatius del compliment dels requisits exigibles.
2. Les sol licituds han de contenir, com a mínim, les dades següents referides a
l’interessat:
a) Nom i llinatges
b) Data i lloc de naixement
c) Nacionalitat
d) Estat civil
e) Localitat i país de residència
f) Data d’emigració o grau de parentiu amb el familiar espanyol d’origen balear
que emigrà
g) Domicili complet a l’efecte de notificacions
h) Dades necessàries per al cobrament de les ajudes
i) Lloc, data i signatura del sol licitant
3. Poden ser beneficiaris de les ajudes previstes en aquest capítol els ciutadans no
residents a les Illes oriünds d’aquesta Comunitat i els descendents d’aquests, i també
els que hagin tingut veïnatge administratiu a les Balears i se sentin vinculats amb la
seva gent, història, tradició i cultura.

Versió consolidada sense validesa jurídi ca
(a ctualitzada a 6/02/2004)

4. Les sol licituds de concessió d’ajudes per a la participació i col laboració en la vida
social i cultural de les illes han d’anar acompanyades d’una memòria detallada de les
activitats que s’han de dur a terme degudament pressupostada.
Aquestes activitats hauran de propiciar l’exercici efectiu dels decrets que la Llei
3/1992, de 15 de juliol, reconeix als ciutadans d’origen balear.
5. Els requisits necessaris per tenir dret a les ajudes establertes en aquest capítol es
documentaran de manera fefaent.
6. A les sol licituds, s’hi ha d’adjuntar declaració jurada, o promesa, de no percebre
ni haver sol licitat ajudes de qualsevol altra Administració pública, nacional o
estrangera, pel mateix concepte.
Així mateix, els peticionaris han de fer manifestació expressa del coneixement i
l’acceptació de la normativa reguladora de les ajudes públiques de la CAIB, com també
de les obligacions que n’assumeixen els perceptors.
7. Serà aplicable al procediment de concessió d’ajudes establert en aquest capítol
allò que disposa l’article 5.2 del present Decret, llevat d’allò que es refereix al termini
per a l’esmena de deficiències, que serà de 30 dies.
Article 19. Lloc i termini de presentació de les sol licituds
1. Les sol licituds poden presentar-se abans del 30 de juny de cada exercici
2. Pel que fa al lloc de presentació de les sol licituds, s’estarà a allò que disposa
l’article 13.2 de la disposició present.
Article 20. Instrucció
1. L’òrgan competent per instruir les sol licituds a les quals fa referència aquest
capítol serà l’esmentat en l’art. 7.1 d’aquest Decret.
2. El procediment per instruir els expedients serà idèntic al que s’assenyala en l’art.
Article 21. Resolució
El règim de resolució dels procediments regulats en aquest capítol serà el previst en
l’article 8 del Decret present, llevat d’allò que fa referència al termini màxim de
resolució, que serà de sis mesos.
Article 22. Pagament de les ajudes
Les ajudes previstes en aquest capítol es lliuraran de la manera següent:
El 50% en el moment de la concessió, i el 50% restant quan s’hagin presentat la
documentació justificativa de les despeses realitzades amb l’ajuda concedida i la
memòria a la qual fa referència l’article següent.
Article 23. Justificació de les ajudes
1. Els beneficiaris de les ajudes han de donar compte a la Conselleria de Presidència
de l’aplicació que s’ha fet dels fons rebuts mitjançant la presentació dels justificants
corresponents de la despesa executada amb la subvenció atorgada.
2. Una vegada finalitzada l’execució de l’activitat subvencionada, es presentarà
davant la Conselleria de Presidència una memòria descriptiva de la participació del
beneficiari en la vida cultural i social de les Illes Balears.
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CAPÍTOL V
DEL PROCEDIMENT PER A LA CONCESSIÓ D’AJUDES PÚBLIQUES EN FAVOR DE LES
COMUNITATS BALEARS ASSENTADES FORA DEL TERRITORI DE LES BALEARS PER AL
DESENVOLUPAMENT I L’EXECUCIÓ DE PROGRAMES ASSOCIATIUS QUE CONTRIBUEIXIN A
FOMENTAR ELS VINCLES AMB LES ILLES BALEARS

Article 24. Inscripció prèvia en el Registre de Comunitats Balears a l’exterior
Poden sol licitar ajudes públiques les associacions o centres legalment reconeguts,
sense finalitat de lucre i amb personalitat jurídica pròpia en el territori en què es
troben assentats, que hagin obtingut el reconeixement del seu origen balear i hagin
estat inscrits en el corresponent Registre de Comunitats Balears assentades fora de les
Illes.
Article 25. Iniciació
1. Les comunitats balears a l’exterior podran sol licitar, dins el marc d’aplicació
d’aquest Decret, ajudes i subvencions mitjançant instància dirigida a la Conselleria de
Presidència, acompanyada dels documents següents:
a) memòria descriptiva de l’activitat o la inversió per a la qual es demana l’ajuda.
b) pressupost estimatiu de la despesa.
c) únicament en cas d’existir, relació de les ajudes obtingudes per a la mateixa
finalitat procedent de qualsevol administracions o ens públics i privats.
Aquesta sol licitud haurà d’estar firmada per l’interessat o pel representant legal o
persona autoritzada de la institució sol licitant.
2. Serà aplicable al procediment establert en aquest capítol allò que disposa
l’article 5.2 del present Decret, llevat del que es refereix al termini per a l’esmena de
deficiències en la documentació presentada que serà de 30 dies.
Article 26. Lloc i termini de presentació de les sol licituds
1. Les sol licituds de les ajudes que es regulen en aquest capítol podran presentarse en qualsevol moment.
2. Pel que fa el lloc de presentació de les sol·licituds, s’estarà allò que disposa
l’article 6.2 d’aquest Decret. No obstant això, seran admeses les sol·licituds trameses
mitjançant fax o qualsevol altre mitjà informàtic o telemàtic, sense perjudici de
l’obligació de trametre per correu els corresponents originals.
Article 27. Instrucció
1. L’òrgan competent per instruir les sol·licituds a les que fa referència aquest
capítol serà l’esmentat en l’article 7.1 d’aquest Decret. Una vegada avaluades les sol
licituds, l’òrgan col legiat instructor redactarà proposta de resolució.
2. Aquesta proposta de resolució podrà incloure, si així ho considera oportú la
Comissió Avaluadora, una proposta de conveni de col laboració.
3. D’acord amb el que disposa el punt 4 de l’article 3 d’aquest Decret, la quantia de
les ajudes a favor de les comunitats balears assentades fora de les Illes podrà ser del
100% del pressupost de les activitats o inversions quan raons d’interès social així ho
aconsellin.
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Article 28. Resolució
El règim de resolució dels procediments regulats en aquest capítol serà el previst en
l’article 8 d’aquest Decret.
Article 29. Pagament de les dotacions econòmiques i justificació de les ajudes
1. La resolució de la Consellera de Presidència establirà, en cada cas, la forma de
pagament. Aquesta podrà ser a la bestreta quan, per raons de l’activitat per la qual es
demana l’ajuda, així ho estimi oportú la Comissió Avaluadora.
2. La resolució de la Consellera de Presidència especificarà el termini i la forma en
que s’haurà de justificar el compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la
subvenció que podrà ser:
− mitjançant certificat expedit pel beneficiari detallant la concreta aplicació dels
fons percebuts d’acord amb la finalitat per a la qual varen ser atorgats.
− mitjançant la presentació de factures i justificants de l’aplicació dels fons
percebuts.
− Qualsevol altre que resulti procedent.
3. Així mateix, la resolució de la Consellera de Presidència haurà d’especificar la
necessitat o no de presentar les garanties per un import mínim del 125% de les
quantitats anticipades, davant la Tresoreria General de la CAIB, que estableixi la
normativa reglamentària de desenvolupament de la Llei de Finances i les lleis de
Pressuposts Generals de la CAIB.

CAPÍTOL VI
DE LES ENTITATS COL LABORADORES

Article 30
La consellera de Presidència, amb la finalitat d’aconseguir una major celeritat i
control en la tramitació de les sol licituds que formulin els ciutadans residents a
l’estranger oriünds de les Illes, i els descendents d’aquests, podrà convenir amb les
comunitats balears inscrites en el Registre oficial que aquestes exerceixin com a
entitats col·laboradores, atenent, en tot cas, les prescripcions que fixi la legislació
vigent per a l’exercici d’aquesta funció.
Article 31
En aquells països que, tot i residir-hi emigrants d’origen balear, no hi hagi
comunitats balears legalment reconegudes, es podran formalitzar convenis amb
centres, societats o associacions d’emigrants d’àmbit nacional o d’altres comunitats
autònomes, per atendre les necessitats dels mallorquins, menorquins , eivissencs i
formenterers que ho necessitin.
Article 32
Les entitats col laboradores ajustaran la seva actuació, en qualsevol moment, al que
disposa la legislació autonòmica de les Illes Balears.
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DISPOSICIONS ADDICIONALS
Disposició addicional primera
En allò que no preveu aquest Decret, serà aplicable la normativa reglamentària de
desenvolupament de la legislació de finances i pressupostària de la Comunitat
Autònoma, pel que fa a la concessió i al control d’ajudes públiques.
Disposició addicional segona
1. El Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears promourà la
formalització d’acords de col laboració amb altres institucions i entitats, públiques o
privades, per a l’organització, el desenvolupament i l’execució de programes d’actuació
a favor de les comunitats balears radicades a l’exterior.
2. Les característiques de les accions que es concertin, els requisits i les condicions
que hagin de complir els participants i el procés de selecció, si n’és el cas, de
beneficiaris, seran els que s’estableixin en els acords específics que se subscriguin.
3. No obstant el que disposa l’apartat anterior, i per garantir l’aplicació efectiva dels
principis de publicitat i de concurrència, quan a les accions concertades es procedeixi a
convocar una selecció de beneficiaris, aquesta haurà d’instrumentar-se a traves de les
comunitats balears inscrites en el Registre Oficial corresponent, que, si és factible,
gestionaran directament la recepció de les sol·licituds de participació als diferents
programes i, si n’és el cas, si així s’estableix expressament, formularan la proposta de
beneficiaris.
4. En el procediment de selecció de beneficiaris de les accions concertades regirà el
principi d’objectivitat, d’acord amb les condicions que s’estableixi en els acords
específics que se subscriguin.
Disposició addicional tercera7
1. A més de les subvencions a favor de les associacions radicades a les Balears que
preveu el capítol II, es podran atorgar ajudes singulars a entitats sense afany de lucre
constituïdes legalment, d’acord amb la legislació que en cada cas sigui d’aplicació, fora
de les Illes Balears, tant a Espanya com a l’estranger, que realitzin activitats
específiques que remarquin la presència del fet balear fora del territori balear i/o
facilitin el coneixement dels signes de identitat propis dels pobles de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera més enllà de la nostra comunitat autònoma.
2. El procediment per a la concessió de les ajudes que es tramitin d’acord amb el
que s’estableix a l’apartat anterior s’ajustarà a les prescripcions establertes en la
normativa reglamentària de desenvolupament de la legislació de finances i
pressupostària de les Illes Balears, pel que fa a l’atorgament de subvencions els
expedients de les quals s’iniciïn per motius de marcat caràcter social, però la proposta
de resolució serà formulada, en tot cas, per la Comissió Avaluadora de Subvencions en
matèria de foment de la vida associativa i relacions amb les comunitats balears
assentades fora del territori balear.

7

Aquesta disposició ha estat afegida pel Decret 248/1999, de 26 de novembr e, esmentat en la nota 1.
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DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Disposició derogatòria única
Es deroga el Decret 19/1997, de 30 de gener, el Decret 39/1998, de 20 de març i el
Decret 91/1998, de 30 d’octubre, així com totes les normes de rang igual o inferior que
s’oposin, contradiguin o siguin incompatibles amb el que dispos a aquest Decret.

DISPOSICIONS FINALS
Disposició final primera
Es faculta la consellera de Presidència del Govern Balear perquè dicti totes les
disposicions que siguin necessàries per desenvolupar i executar aquest Decret.
Disposició final segona
El present Decret començarà a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el BOCAIB.

