
Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
3.- D'altres disposicions

CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ

Num. 21030
Resolució del conseller d�Economia, Hisenda i Innovació de dia
22 de novembre de 2005, per la qual es convoquen ajudes per
donar suport a grups d�investigació competitius

Llei 7/1997, de 20 de novembre, de la recerca i el desenvolupament tec-
nològic, té per objecte fomentar la recerca científica, la innovació tecnològica,
normalització i l�homologació necessària per incrementar el coneixement de la
realitat sobre i des de les Illes Balears, i crea el Pla de recerca i desenvolupa-
ment tecnològic de les Illes Balears per dur a terme accions encaminades a com-
plir aquests objectius.

L�aprovació del Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears
(2005-2008) que donarà un impuls a la recerca a les Illes Balears té com a objec-
tiu general estratègic el reforç del Sistema d�Innovació de les Illes Balears .

Aquest Pla preveu distints programes dins del que s�inclou el programa de
reforç de la base científica. En aquest context, es considera que el suport a grups
competitius, objecte d�aquesta Resolució, és un mecanisme apropiat per oferir
als actors del sistema d�innovació de les Illes Balears un marc de participació
adient i per orientar-los per dur a un bon terme els objectius prevists en el Pla.

Amb aquest suport, la Conselleria d�Economia, Hisenda i Innovació pre-
tén incentivar l�esforç i l�activitat dels grups competitius, és a dir, grups que
concorren habitualment i amb èxit a fonts de finançament, estatals i internacio-
nals, que mantenen relacions estretes amb altres grups d�excel·lència, que s�es-
forcen a establir cooperacions amb empreses, que formen personal qualificat,
que patenten i publiquen en revistes de qualitat, etc.

L�1 de gener de 2003 entrà en vigor la Llei 5/2002, de 21 de juny, de sub-
vencions de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 79, de data
2 de juliol de 2002). Segons l�article 10.1, correspon al conseller, en ús de la
potestat reglamentària, l�establiment de les bases reguladores per a la concessió
de subvencions.

Per Ordre del conseller d�Economia, Hisenda i Innovació, de 26 de març
de 2004 (BOIB núm. 44, de 27 de març) es varen establir les bases reguladores
per a la concessió de subvencions en matèria de recerca i desenvolupament tec-
nològic.

A l�empara d�aquesta resolució, d�acord amb el que estableixen la Llei de
la recerca i el desenvolupament tecnològic i el Pla de Ciència, Tecnologia i
Innovació de les Illes Balears (2005-2008), i atesa la disponibilitat pressupostà-
ria per a 2006, la Direcció General d�R+D+I de la Conselleria d�Economia,
Hisenda i Innovació ofereix suport a grups competitius.

Per tot això, 

RESOLC

Primer. Objecte de la convocatòria
És objecte d�aquesta resolució regular el procediment de concessió, en

règim de publicitat, d�objectivitat i de concurrència competitiva, d�ajudes per
donar suport a grups competitius, d�acord amb la finalitat de potenciar i donar
continuïtat a les activitats d�aquests grups en aquelles matèries que puguin con-
tribuir a millorar el desenvolupament dels objectius del Pla de Ciència,
Tecnologia i Innovació de les Illes Balears (2005-2008).

Segon. Modalitats
1. Modalitat 1. Grups que es presenten per primera vegada a la convoca-

tòria d�ajudes per a grups competitius, grups que no varen obtenir finançament
a la convocatòria de 2002 o grups que varen obtenir finançament però que han
sofert una modificació en la seva composició que no els permet ser inclosos en
la modalitat 2. 

2. Modalitat 2. Grups que varen obtenir finançament en l�anterior convo-
catòria de grups competitius i que mantinguin en la seva composició com a
mínim 2/3 dels investigadors amb grau de doctor i continuïn amb relació per-
manent amb algun dels centres esmentats a l�apartat tercer punt 1 presentats a la
convocatòria de 2002.

Tercer: Beneficiaris i sol·licitants: grups competitius
1. Poden sol·licitar aquestes ajudes els grups d�investigació competitius,

tal com es descriuen en l�apartat tercer punt 2, que estiguin a centres públics o
privats d�R+D i a entitats privades sense finalitat de lucre que duguin a terme
activitats d�R+D i que estiguin ubicades a les Illes Balears.

L�investigador sol·licitant ha de comptar amb el vistiplau del representant
legal de l�organisme del qual depengui el responsable del grup.

2. Es consideren grups competitius els grups d�investigadors que tinguin
les característiques següents: activitat investigadora destacada, acreditació
d�una coherència a través de publicacions conjuntes, participació en projectes
comuns i/o d�activitat conjunta en interaccions amb sectors empresarials, for-
mació d�un notable nombre de becaris predoctorals i postdoctorals, realització
d�un important nombre de projectes d�investigació competitius i realització de
col·laboracions amb altres grups d�investigació de prestigi. Aquestes activitats
s�han d�haver dut a terme durant els darrers cinc anys, és a dir, durant el perío-
de 2001-2005 (ambdós inclosos), en el cas de sol·licituds corresponents a la
modalitat 1 i durant els darrers tres anys, és a dir, durant el període 2003-2005
(ambdós inclosos), en el cas de sol·licituds corresponents a la modalitat 2.

L�acreditació d�aquests termes s�ha de fer segons la documentació que
s�especifica en el apartat cinquè punt 4.

3. L�equip investigador ha d�estar format per un mínim de 5 persones, de
les quals:

- Un mínim de 3 han de tenir el grau de doctor (una d�elles ha d�actuar de
responsable del grup a l�efecte d�aquesta convocatòria) i han de tenir una rela-
ció  permanent i a temps complet amb algun dels centres esmentats en l�apartat
tercer punt 1.

- Les altres poden ser becaris acreditats o personal investigador en altres
situacions.

4. Cap investigador no pot figurar en més d�una sol·licitud, això sense pre-
judici que pugui col·laborar amb altres grups.

Quart. Conceptes susceptibles d�ajuda
1. Les ajudes previstes en aquesta Resolució es poden destinar a cobrir les

despeses següents:
a) Despeses de personal de suport i auxiliar a la investigació.
b) Despeses d�inversió en equipament científic i en la resta de material

inventariable. En tots els casos, l�equipament científic i la resta de material
inventariable han de ser propietat de l�organisme receptor al qual es concedeixi
l�ajuda.

c)  Despeses de material fungible.
d) Viatges i dietes, tant dels membres de l�equip investigador com dels

derivats de la col·laboració de científics de prestigi en el camp d�investigació.
e) Altres despeses generals i complementàries, de les quals es justifiqui

degudament la necessitat.
2. En cap cas no es poden preveure les retribucions als membres de l�e-

quip investigador.

Cinquè. Documentació, formalització de la sol·licitud i termini
1. El termini de presentació de sol·licituds per a aquestes ajudes és de 1

mes comptador des de l�endemà d�haver-se publicat aquesta Resolució en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears

2. Els impresos de sol·licitud seran a disposició de les persones interessa-
des a través d�Internet en l�adreça següent: http://dgrdi.caib.es, a la Direcció
General d�R+D+I de la Conselleria d�Economia, Hisenda i Innovació (c. de Sant
Pere 7, 4t pis) i al vicerectorat d�investigació de la UIB.

3. La sol·licitud i la documentació especificada a l�apartat cinquè punt 4
s�han de presentar en el Registre de la Conselleria d�Economia, Hisenda i
Innovació (carrer de Sant Pere, núm. 7, 07012 Palma), o bé mitjançant qualse-
vol de les altres possibilitats que preveu l�article 38, 4t de la Llei 30/1992, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.

4. Els sol·licitants han de presentar per duplicat (original i còpia) els docu-
ments següents:

1) Modalitat 1
a) Imprès normalitzat emplenat de:
- L�estructura del grup.
- Informe del grau de coherència científica.
- Projecte científic de futur (amb una previsió de 5 anys).
b) Currículum del grup d�investigació dels darrers cinc anys (2001- 2005),

en què constin:
1) Publicacions d�àmbit internacional en les quals participin com a mínim

dos membres del grup
2) Projectes d�R+D competitius en els quals participin com a mínim dos

membres del grup
3) Contractes amb empreses en els quals participin com a mínim dos

membres del grup
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4) Activitat de formació de doctors
5) Relacions permanents i consolidades amb grups d�excel·lència de fora

de les Illes Balears
6) Finançament total obtingut en el període 2001-2005
c) Informe, si escau, de la interdisciplinerietat del grup, amb especial refe-

rència a les col·laboracions interdepartamentals i interinstitucionals.
d) Document d�identitat (DNI, NIF o NIE) del sol·licitant o dels seus

representants
e) En cas d�administracions territorials, certificació emesa per l�òrgan

competent que acrediti la representació en què actua el signant de la sol·licitud.
f) En cas d�universitats, entitats públiques no territorials i centres docents

públics no universitaris, còpia de la publicació en el butlletí oficial corresponent
de la creació o reconeixement de l�entitat o centre, com també l�acreditació de
la representació en què actua el sol·licitant. Si ja consta en la Direcció General
de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació, serà suficient una mani-
festació en aquest sentit. 

g) En cas de persones jurídiques no incloses en les lletres e) i f) anteriors,
document constitutiu de l�entitat i estatuts socials degudament inscrits en el
registre corresponent, o certificat d�inscripció registral dels esmentats docu-
ments, com també l�acreditació de la representació en què actua el signant de la
sol·licitud.

h) Declaració de responsabilitat de no incórrer en cap causa d�incompati-
bilitat per rebre la subvenció segons la legislació vigent.

i) Declaració de responsabilitat del sol·licitant d�estar al corrent del paga-
ment de les obligacions tributàries de la comunitat autònoma de les Illes Balears
i de la Seguretat Social.

j) Certificat o acreditació d�existència de compte bancari la titularitat del
qual recaigui en el beneficiari de la subvenció. Si ja consta en la Direcció
General de Recerca, Innovació Tecnològic i Innovació, serà suficient una mani-
festació en aquest sentit.

2) Modalitat 2.
La documentació de sol·licitud presentada per a aquesta modalitat servirà

com a informe final de les ajudes concedides a la convocatòria de grups com-
petitius de 2002.

a) Imprès normalitzat emplenat de:
- L�estructura del grup.
- Informe del grau de coherència científica.
- Projecte científic de futur (amb una previsió de 5 anys).
b) Currículum del grup d�investigació dels darrers tres anys (2003- 2005),

en què constin:
1) Publicacions d�àmbit internacional en les quals participin com a mínim

dos membres del grup
2) Projectes d�R+D competitius en els quals participin com a mínim dos

membres del grup
3) Contractes amb empreses en els quals participin com a mínim dos

membres del grup
4) Activitat de formació de doctors
5) Relacions permanents i consolidades amb grups d�excel·lència de fora

de les Illes Balears
6) Finançament total obtingut en el període 2003-2005
c) Informe, si escau, de la interdisciplinerietat del grup, amb especial refe-

rència a les col·laboracions interdepartamentals i interinstitucionals.
d) Document d�identitat (DNI, NIF o NIE) del sol·licitant o dels seus

representants
e) En cas d�administracions territorials, certificació emesa per l�òrgan

competent que acrediti la representació en què actua el signant de la sol·licitud.
f) En cas d�universitats, entitats públiques no territorials i centres docents

públics no universitaris, còpia de la publicació en el butlletí oficial corresponent
de la creació o reconeixement de l�entitat o centre, com també l�acreditació de
la representació en què actua el sol·licitant. Si ja consta en la Direcció General
de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació, serà suficient una mani-
festació en aquest sentit. 

g) En cas de persones jurídiques no incloses en les lletres e) i f) anteriors,
document constitutiu de l�entitat i estatuts socials degudament inscrits en el
registre corresponent, o certificat d�inscripció registral dels esmentats docu-
ments, com també l�acreditació de la representació en què actua el signant de la
sol·licitud.

h) Declaració de responsabilitat de no incórrer en cap causa d�incompati-
bilitat per rebre la subvenció segons la legislació vigent.

i) Declaració de responsabilitat del sol·licitant d�estar al corrent del paga-
ment de les obligacions tributàries de la comunitat autònoma de les Illes Balears
i de la Seguretat Social.

j) Certificat o acreditació d�existència de compte bancari la titularitat del
qual recaigui en el beneficiari de la subvenció. Si ja consta en la Direcció
General de Recerca, Innovació Tecnològic i Innovació, serà suficient una mani-
festació en aquest sentit.

5. Si la documentació és incompleta o no compleix els requisits que exi-

geix aquesta Resolució, es requerirà la persona interessada perquè, en el termi-
ni de deu dies, en completi la documentació o n�esmeni les deficiències, amb
indicació que, si no ho fa així, s�entendrà que ha desistit de la petició, després
de la resolució dictada d�acord amb l�article 42 de la Llei 30/1992, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Sisè. Naturalesa i quantia de les ajudes
1. Donat que el suport a grups d�investigació competitius contribueix al

desenvolupament regional, les ajudes que es regulen i convoquen mitjançant
aquesta resolució es podrà cofinançar amb el Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER). Aquest fons ja està distribuït en les par-
tides que s�indiquen a l�apartat 6.3 i per tant les ajudes d�aquesta convocatòria
podran ser contemplats a efectes de justificació del l�esmentat fons FEDER.

2. Les ajudes concedides a l�empara d�aquesta Resolució s�han de lliurar
a favor de l�entitat a la qual estigui adscrit l�investigador sol·licitant. L�import
de l�ajuda concedida serà el següent:

- Grup 1.   4.000  euros per grup i per a un any
- Grup 2.   8.000  euros per grup i per a un any
- Grup 3. 12.000  euros per grup i per a un any
- Grup 4. 16.000  euros per grup i per a un any.
El període d�aplicació de l�ajuda ha de ser com màxim de tres anualitats.

3. L�aportació de la Direcció General de Recerca, Desenvolupament
Tecnològic i Innovació és com a màxim de 888.000 euros i té caràcter pluria-
nual.

La distribució màxima d�anualitats és la següent:
- Any 2006. Aquesta Direcció General reserva la quantitat màxima de

296.000 euros amb la distribució següent i a càrrec de les partides pressupostà-
ries que s�indiquen a continuació:

� 206.000 euros a càrrec de la partida 14901 541A01 44113 corresponent
a 2006

� 30.000  euros a càrrec de la partida 14901 541A01 42001 corresponent
a 2006

� 30.000 euros a càrrec de la partida 14901 541A01 48000 corresponent
a 2006

� 30.000 euros a càrrec de la partida 14901 541A01 40100 corresponent
a 2006

- Any 2007. Es reserva, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient, la
quantitat màxima de 296.000 euros amb la distribució següent i a càrrec de les
partides pressupostàries que s�indiquen a continuació o de partides equivalents:

� 206.000 euros a càrrec de la partida 14901 541A01 44113 corresponent
a 2007

� 30.000 euros a càrrec de la partida 14901 541A01 42001 corresponent
a 2007

� 30.000 euros a càrrec de la partida 14901 541A01 48000 corresponent
a 2007

� 30.000 euros a càrrec de la partida 14901 541A01 40100 corresponent
a 2007

- Any 2008. Es reserva, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient, la
quantitat màxima de 296.000 euros amb la distribució següent i a càrrec de les
partides pressupostàries que s�indiquen a continuació o de partides equivalents:

� 206.000 euros a càrrec de la partida 14901 541A01 44113 corresponent
a 2008

� 30.000 euros a càrrec de la partida 14901 541A01 42001 corresponent
a 2008

� 30.000 euros a càrrec de la partida 14901 541A01 48000 corresponent
a 2008

� 30.000 euros a càrrec de la partida 14901 541A01 40100 corresponent
a 2008

4. D�acord amb la Instrucció 3/2001 de la Intervenció General de la CAIB
i de la Direcció General de Pressuposts sobre el procediment que cal seguir per
complir el que disposa l�article 12 de la Llei 15/2000, de 27 de desembre, de
pressuposts, i atès que aquesta subvenció s�imputa a més d�una partida pressu-
postària, l�assignació és vinculant per l�import total i no per cada partida.

5. Segons estableix l�article 34.b de la Llei 5/2002, de 21 de juny, de sub-
vencions, mitjançant aquesta mateixa resolució s�autoritza el pagament antici-
pat de les ajudes que es convoquen, per raons d�interès públic i a instància moti-
vada de la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i
Innovació.

6. El pagament de la primera anualitat s�ha de tramitar amb motiu de la
resolució de concessió i de la posterior acceptació del grup d�investigació de la
subvenció. El pagament de les anualitats següents està condicionat a la disponi-
bilitat pressupostària, a la presentació del corresponent informe de seguiment
del període finalitzat i a la valoració positiva d�aquest. Aquestes anualitats s�han
de tramitar al venciment de la corresponent anualitat des de la data de resolució
de la concessió de l�ajuda.

7. D�acord amb el que s�estableix en l�article 25.3 del Decret 75/2004, s�e-
ximeix el beneficiari de presentar aval bancari.
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8. Aquest és un expedient de tramitació anticipada de despesa correspo-
nent a l�exercici 2006, decret 75/2004 segons Resolució del conseller
d�Economia, Hisenda i Innovació de data 13 de setembre de 2004.

9. Segons l�article 43 del decret 75/2004, la concessió estarà supeditada a
condició suspensiva de l�existència de crèdit adequat i suficient  per finançar el
compliment de l�obligació en els pressuposts generals de la comunitat autòno-
ma de les Illes Balears corresponents a l�exercici del 2006.

10. D�acord amb l�establert a l�article 15.1  de la Ordre del conseller
d�Economia, Hisenda i Innovació, aquestes ajudes són compatibles amb altres
ajudes i subvencions, independentment de la seva naturalesa, sempre que, con-
juntament, no superin el cost total de l�activitat objecte de subvenció.

Setè. Avaluació i selecció
1. Les subvencions regulades en aquesta resolució es concediran amb sub-

jecció al principi d�objectivitat i el sistema de selecció serà el concurs.
2. Les sol·licituds se sotmeten a una doble avaluació, una d�externa i una

altra d�interna.
3. L�avaluació externa és a càrrec de l�Agencia Nacional de Evaluación y

Prospectiva (ANEP) o, si escau, d�un altre organisme o sistema avaluador inde-
pendent. S�ha de basar en els criteris següents:

1) Modalitat 1
A) Estructura, composició i coherència del grup (5 punts)
- Estructura i composició del grup 
- Coherència de la tasca del grup
- Projecte científic de futur per als pròxims 5 anys
B) Currículum del grup dels darrers cinc anys (2001-2005) (5 punts)
- Projectes d�R+D competitius en els quals participin com a mínim dos

membres del grup
- Publicacions d�àmbit internacional en les quals participin com a mínim

dos membres del grup
- Contractes amb empreses i patents en els quals participin com a mínim

dos membres del grup
- Activitat de formació de doctors
- Relacions consolidades i permanents amb grups d�excel·lència externs

de les Illes Balears
- Finançament total obtinguda en els darrers cinc anys (2001-2005)
C) Relacions externes del grup (5 punts)
- Relacions interdisciplinàries
- Relacions interdepartamentals
- Relacions interinstitucionals
2) Modalitat 2
A) Estructura, composició i coherència del grup (5 punts)
- Estructura i composició del grup
- Coherència de la tasca del grup
- Projecte científic de futur per als pròxims 5 anys
B) Currículum del grup dels darrers tres anys (2003-2005) (5 punts)
- Projectes d�R+D competitius en els quals participin com a mínim dos

membres del grup
- Publicacions d�àmbit internacional en les quals participin com a mínim

dos membres del grup
- Contractes amb empreses i patents en els quals participin com a mínim

dos membres del grup
- Activitat de formació de doctors
- Relacions consolidades i permanents amb grups d�excel·lència externs

de les Illes Balears
- Finançament total obtinguda en els darrers tres anys (2003-2005)
C) Relacions externes del grup (5  punts)
- Relacions interdisciplinàries
- Relacions interdepartamentals
- Relacions interinstitucionals
4. La comissió de selecció farà l�avaluació interna i emetrà l�informe que

ha de servir de base per a l�elaboració de la proposta de resolució i serà inte-
grada pels membres següents:

a) La directora general d�R+D+I, qui actuarà com a presidenta
b) La secretària general de la Conselleria d�Economia, Hisenda i

Innovació
c) El director general d�Universitat
d) La secretària general de la Conselleria de Salut i Consum
e) la cap del Servei de Recerca i Desenvolupament Tecnològic, qui actua-

rà com a secretària
5. A la puntuació obtinguda a l�avaluació externa s�afegirà la que atorgui

la comissió de selecció esmentada al punt anterior que s�ha de basar en el crite-
ri següent:

Modalitats 1 i 2
A) Oportunitat de les propostes (màxim 5 punts)
6. El fraccionament, no degudament justificat, de grups consolidats i que

faci suposar que està fet per obtenir més volum de subvenció en aquesta convo-

catòria, es considerarà com un criteri negatiu en l�avaluació.
7. Una vegada vista l�avaluació externa, la comissió ha d�emetre l�infor-

me que ha de servir de base a la directora general de Recerca, Desenvolupament
Tecnològic i Innovació, com a òrgan instructor del procediment, per elaborar la
proposta de resolució que ha d�incloure una classificació en quatre grups de
totes les sol·licituds a les quals se�ls atorgui l�ajuda. Aquesta classificació es farà
d�acord amb la puntuació final obtinguda a l�avaluació interna:

Grup 1 major o igual que 10 i inferior a 12
Grup 2 major o igual que 12 i inferior a 14
Grup 3 major o igual que 14 i inferior a 16
Grup 4 major o igual a 16

Vuitè. Resolució de concessió
1. A partir de l�informe emès per la comissió de selecció  la directora

general d�R+D+I, com a òrgan instructor del procediment elaborarà la proposta
de resolució que s�ha d�elevar al conseller d�Economia, Hisenda i Innovació, el
qual n�ha d�aprovar les adjudicacions o, si escau, les denegacions, d�acord amb
l�avaluació, i depenent de la disponibilitat de crèdit pressupostari, mitjançant
una resolució que s�ha de notificar individualment als interessats.

2. D�acord amb el que preveuen l�article 20 de la Llei 5/2002 (BOIB núm.
79, de 2 de juliol de 2002) i l�article 16 de l�Ordre de 26 de març de 2004 (BOIB
núm. 44, de 27 de juliol de 2004),  l�alteració de les condicions que s�han tingut
en compte per a la concessió pot donar lloc a modificar l�acte de concessió de
l�ajuda.

Novè. Obligacions i seguiment de les ajudes
1. L�investigador sol·licitant del grup ha de declarar-hi la conformitat en

un termini de quinze dies a partir de la notificació.
2. Una vegada rebuda la conformitat de l�investigador responsable, l�im-

port de les ajudes corresponents a la primera anualitat s�ha de lliurar a l�orga-
nisme d�investigació beneficiari al qual estigui integrat l�investigador principal
del grup.

3. En un termini no superior a un mes des de la finalització de cada anua-
litat, el responsable del grup investigador ha d�enviar a la Direcció General
d�R+D+I un informe anual i, una vegada finalitzades les tres anualitats de l�a-
juda, s�ha d�enviar un informe final que ha d�incloure el currículum actualitzat
del grup.

Junt amb l�informe, s�han de presentar els certificats de la gerència o del
servei de comptabilitat del centre, en què s�han d�especificar les despeses rea-
litzades i també, si escau, una fotocòpia del reintegrament al tresor públic dels
fons no emprats, en el cas d�organismes subjectes a la jurisdicció del Tribunal
de Comptes.

En el cas d�entitats no subjectes a aquesta jurisdicció, s�han de presentar
els justificants originals de les depeses fetes i també el document original que
acrediti el reintegrament al tresor públic dels fons no utilitzats.

4. La comissió de selecció ha de revisar aquest informe i ha d�elevar al
conseller d�Economia, Hisenda i Innovació la proposta de renovacions i dene-
gacions i les subvencions corresponents a l�anualitat en curs, que s�ha d�assig-
nar a l�organisme d�investigació corresponent.

5. El fet que els beneficiaris acceptin l�ajuda implica complir les regles
fixades en aquesta convocatòria i els requisits que s�hi estableixen, d�acord amb
l�Ordre del conseller d�Economia, Hisenda i Innovació de 27 de març de 2004,
per la qual s�estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions
en matèria de recerca, desenvolupament tecnològic i Innovació; la Llei 5/2002
de 21 de juny, de subvencions; la Llei 6/2004, de 23 de desembre de modifica-
ció de la llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions i altres normes que hi siguin
aplicables.

6. Els beneficiaris estan obligats a notificar qualsevol canvi, a sotmetre�s
a qualsevol modificació de les condicions inicials d�aprovació de les sol·licituds
i a presentar informes anuals i finals, d�acord amb el que s�estableix en aquesta
Resolució.

7. Les entitats beneficiàries estan obligades a permetre la inspecció i les
comprovacions necessàries pel que fa a la destinació i a l�aplicació de les aju-
des concedides i queden sotmeses al control i a la verificació de la Intervenció
General de la comunitat autònoma de les Illes Balears i a la fiscalització del
Tribunal de Comptes o d�altres òrgans competents.

8. En cas que es produeixi la renúncia a l�ajuda atorgada, s�ha de presen-
tar per escrit a la Direcció General d�R+D+I. Si la renúncia és posterior al paga-
ment de l�ajuda, el beneficiari l�ha de reintegrar a la Tresoreria de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, en el termini de quinze dies, i ha d�aportar una
còpia del document acreditatiu del reintegrament a la Direcció General de
Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació.

9. Si en el seguiment s�observa l�incompliment o la desviació, per raons
imputables als beneficiaris, de les obligacions derivades de la concessió de l�a-
juda, la falsedat, la inexactitud o l�omissió de dades, com també l�aplicació, en
tot o en part, de les quantitats rebudes a finalitats diferents a les inicials per a les
quals fou concedida l�ajuda, el conseller d�Economia, Hisenda i Innovació acor-
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darà la modificació de la resolució de concessió, amb els efectes que corres-
ponguin, inclosos la devolució de les quantitats percebudes amb els interessos
pertinents i l�aplicació eventual del règim sancionador establert legalment.

Desè. Normativa aplicable
Tot el que no s�especifica en aquesta resolució s�ha de regular per la Llei

5/2002, de 21 de juny, de subvencions de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, per l�Ordre del conseller d�Economia, Hisenda i Innovació de, de 26 de
març de 2004, per la qual s�estableixen les bases reguladores per a la concessió
de subvencions en matèria de recerca i desenvolupament tecnològic i per les
normes que la complementen.

Onzè. Resolució de concessió
L�òrgan competent per resoldre la concessió dels expedients serà el con-

seller d�Economia, Hisenda i Innovació, d�acord amb el que estableix l�article
6.3 de l�Ordre del conseller d�Economia, Hisenda i Innovació de 26 de març de
2004.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant del conseller d�Economia,
Hisenda i innovació en el termini d�un mes, o bé recurs contenciós administra-
tiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors des de l�endemà
d�haver-se publicat.

El conseller d�Economia, Hisenda i Innovació 
Lluís Ramis de Ayreflor Cardell

Palma, 22 de novembre de 2005

ANNEX 1
Sol·licitud d�ajudes per a grups competitius

Dades de l�investigador responsable del grup

Entitat: _______________________NIF: _______________________
Departament: _____________________________________________
Nom del Grup (grup/àrea/unitat de): ___________________________
Investigador responsable: ______________NIF: _________________
Adreça: _________________________________________________
CP: _____________________ Població: _______________________
Telèfon: _____________________Fax: ________________________
E-mail: __________________________________________________
Categoria professional: _____________________________________
Àrea de coneixement: ______________________________________
Modalitat sol·licitud: Modalitat 1 (grups nous) (�)

Modalitat 2 (renovació) (�)
Com a investigador responsable de la sol·licitud d�ajuda per a grups d�in-

vestigació competitius (ordre del conseller d�Economia, Hisenda i Innovació de
dia xx/xx/05 ,BOIB núm. xx) declar:

Que són certes i completes totes les dades de la present sol·licitud, així
com la documentació annexa.

Que em compromet, si obtenc l�ajuda; a complir la totalitat de les condi-
cions que s�especifiquen a l�oferta.

Lloc a                                         de                         de 2005

L�investigador responsable                   El representat legal de l�entitat
Signat Nom i Llinatges                          Signat Nom i Llinatges

Hble. Sr. Conseller d�Economia, Hisenda i Innovació

� o �

CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Num. 23489

Resolució de la consellera d�Agricultura i Pesca de 24 de novem-
bre de 2005, per la qual s�estableixen mesures relatives a la pre-
venció de la influença aviària a les Illes Balears

Atesa l�Ordre APA 3553/2005, de 15 de novembre, per la qual s�establei-
xen mesures específiques de protecció en relació amb la influença aviària;

Atesa la Resolució de la consellera d�Agricultura i Pesca de 25 d�octubre
de 2005, en què es prohibeix, amb caràcter general, a tot el territori de les Illes
Balears les concentracions d�aviram i d�altres tipus d�ocells, convé determinar,
amb caràcter específic, les condicions i els llocs en què es podran fer concen-

tracions d�ocells, i també les espècies d�ocells que podran concórrer a aquestes
concentracions. 

Per això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Es prohibeixen a tot el territori de les Illes Balears, amb caràcter gene-
ral, les concentracions d�aviram i d�altres tipus d�ocells, a fires, mercats, mos-
tres, concursos, exhibicions i celebracions socioculturals, fins al 15 de gener de
2006.

Aquesta prohibició no afecta els circs, els establiments permanents que es
dediquen a vendre ocells domèstics ni els establiments on es mantenen animals
d�espècies silvestres per exposar-los al públic que es defineixen com a parcs
zoològics en la Decisió 2005/744/CE, de 21 d�octubre. 

2. No obstant el caràcter general de la prohibició que s�estableix en el
punt 1, es podran autoritzar concentracions d�aviram i d�altres ocells captius a
fires, mercats, mostres, concursos, exhibicions i celebracions socioculturals,
sempre que la Direcció General d�Agricultura o, si n�és el cas, els consells insu-
lars corresponents efectuïn una avaluació del risc que doni un resultat favorable,
i sempre que aquestes concentracions no tenguin lloc als municipis d�Alcúdia,
Muro, Pollença, sa Pobla i Santa Margalida, amb l�excepció que es preveu en el
punt c) de l�annex d�aquesta Resolució, que únicament és aplicable a la venda
d�aviram a mercats.

Per tal que l�avaluació del risc sigui favorable, les concentracions d�ocells
han de complir, com a mínim, els requisits que figuren en l�annex d�aquesta
Resolució i, a més, el següent:

� Han d�observar els requisits que s�assenyalen en el Decret 37/1989, de
31 de març, pel qual es regulen els certàmens ramaders amb presència
de bestiar viu a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

� Han de disposar d�un veterinari/ària que s�encarregui de la vigilància
de la concentració i de comprovar la documentació que acompanya els
ocells. El veterinari/ària ha d�haver estat habilitat a aquest efecte per la
Conselleria d�Agricultura i Pesca o, si n�és el cas, pels consells insu-
lars corresponents, per a la qual cosa s�ha de presentar la sol·licitud
corresponent, juntament amb la d�autorització de la concentració. En la
documentació aportada s�ha d�indicar l�origen dels ocells que han de
concórrer a la concentració.

� El veterinari/ària responsable ha de signar la memòria corresponent de
mesures sanitàries i un compromís de controlar l�entrada i l�estada dels
ocells.

� La sol·licitud d�autorització de la concentració s�ha de presentar com a
mínim vuit dies abans d�aquesta concentració, amb la finalitat que els
serveis veterinaris oficials de la Direcció General d�Agricultura i dels
consells insulars puguin comunicar, si escau, les mesures correctores
necessàries per minimitzar els possibles riscs.

� A les concentracions no podran concórrer ocells dels municipis de
Pollença, Alcúdia, sa Pobla, Muro i Santa Margalida. 

3. Les infraccions d�aquesta Resolució se sancionaran d�acord amb la
Llei 8/2003, de 24 d�abril, de sanitat animal.

4. Aquesta Resolució deixa sense efecte la Resolució de la consellera
d�Agricultura i Pesca de 25 d�octubre de 2005, per la qual es dicten mesures
sobre la influença aviària a les Illes Balears, que es publicà en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears núm. 164, d�1 de novembre.

5. Aquesta Resolució s�ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.

Palma, 24 de novembre de 2005

La consellera d�Agricultura i Pesca
Margalida Moner Tugores

ANNEX
a) Exposicions, concursos, certàmens i celebracions socioculturals
� Els ocells han de procedir d�explotacions o nuclis zoològics registrats i

ubicats a les Illes Balears. A més, els animals s�han de traslladar amb
el corresponent certificat sanitari de moviment. En cas que es tracti
d�ocells domèstics de propietat particular, en la documentació aporta-
da amb la sol·licitud de la concentració han de figurar l�origen i el nom
i l�adreça de la persona propietària.

� No hi poden concórrer anàtids.
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