Acord de Consell Executiu del Consell Insular de Menorca de data 10.12.2018, relatiu
a l'aprovació de la concessió dels ajuts de minimis del Consell Insular de Menorca
per a la millora i la competitivitat de les empreses del sector lactí menorquí, 2018
(Exp. 3305-2018-000001)
1. El Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en la sessió de caràcter ordinari de
dia 12 de febrer de 2018, va aprovar la convocatòria per la millora de la competitivitat de
les empreses del sector lacti per a l'any 2018 (BOIB núm. 38, de 27 de març de 2018).
Aquesta convocatòria es regeix per les bases aprovades mitjançant el Decret de
Presidència núm. 534/2017, de 27 de novembre, que es va publicar en el BOIB núm. 147,
de 2 de desembre de 2017, substituint les referències de l'any 2015 per l'any 2016, les de
l'any 2016 per l'any 2017, i les de l'any 2017 per l'any 2018.
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L'objecte d'aquests ajuts de minimis és donar suport a les empreses comercialitzadores de
formatge amb denominació d'origen protegida (DOP) Mahón-Menorca per les despeses
generades per les diferents actuacions promocionals dutes a terme i encaminades a
millorar la comercialització únicament dels seus productes amb DOP.
2. El termini de presentació de sol·licituds i de justificació va finalitzar dia 5 de novembre
de 2018.
3. En termini s’han presentat 6 sol·licituds i totes elles compleixen els requisits establerts a
les bases.
Diversos beneficiaris de la mateixa línia d'ajuts de l'any 2017 han sol·licitat ajuts d'aquesta
convocatòria de l'any 2018. S'informa que tots els ajuts que es varen concedir l'any 2017
es van justificar adequadament.
4. L’import màxim de l’ajut i el crèdit pressupostari són:
Partida 5.41900.4790000 Comercialització de formatge Mahón-Menorca per accions de
promoció.
Quantia màxima: 90.000 euros.
5. La base 4 diu que són objecte de subvenció les activitats següents, realitzades entre dia
1 de novembre de 2017 a dia 31 d'octubre de 2018:
- Estudis de mercat, plans de màrqueting o estudis de viabilitat que siguin útils per
determinar estratègies empresarials per a la comercialització dels formatges emparats per
la DOP.
- Estudis i propostes sobre el disseny d’envasos i etiquetes de productes, per tal de
millorar la imatge de la marca i la seva comercialització.
- Realització de campanyes publicitàries a mitjans de comunicació (premsa, ràdio i TV),
publicitat, informació en revistes especialitzades i presència en fullets publicats que tenguin
com a finalitat fonamental l’augment de les vendes, així com la promoció d’una política de
qualitat.
- Degustació del producte (formatge Mahón-Menorca amb DOP) a qualsevol tipus
d’establiment.
- Campanyes de màrqueting en línia.
- Organització i participació en fires, congressos, seminaris, jornades tècniques,
esdeveniments i activitats similars de relacions públiques, d'àmbit nacional i internacional.
- Actualització de plataformes web i implantació de comerç electrònic.
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6. La base 8 fixa els criteris que es tindran en compte per a la concessió dels ajuts i la
determinació de l'import de la subvenció. Aquesta base diu que s'estableixen dues línies,
una per a les empreses comercialitzadores de formatge Mahón-Menorca amb DOP
Mahón-Menorca, a la qual es destina un pressupost de 60.000€, i individualment poden
rebre un ajut màxim de 25.000€, i una altra línia per a les empreses comercialitzadores
exclusivament de formatge Mahón-Menorca artesà, a la qual es destina un pressupost de
30.000€, i individualment poden rebre un ajut màxim de 8.000€.
7. La base 14 fixa que el termini per a justificar les despeses objecte de subvenció acaba
el mateix dia que acaba el de presentació de la sol·licitud de subvenció, i s'haurà de
presentar juntament amb aquesta.
8. La comissió avaluadora d’aquests ajuts es va reunir el passat 27 de novembre de 2018 i
va emetre la seva proposta d'acord.
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Per tot l’exposat, i de conformitat amb la normativa bàsica aplicable al Consell Insular de
Menorca en matèria de subvencions;
Atesa la proposta del conseller executiu del Departament d'Ocupació, Projecció
Econòmica, Joventut i Esports;
ACORD:
Primer.- Concedir i tramitar el pagament de la quantitat total de 87.606,77€, de la partida
5.41900.4790000 del pressupost del CIM per al 2018, als sol·licitants que s'indiquen dels
ajuts de minimis del CIM per a la millora de la competitivitat de les empreses del sector
lacti menorquí (BOIB núm. 38, de 27 de març de 2018, i BOIB núm. 147, de 2 de
desembre de 2017) que, d'acord amb el seu caràcter de minimis, es regeixen pel
Reglament UE núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a
l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les
ajudes de minimis (Diari Oficial de la Unió Europea núm. L352, de 24 de desembre de
2013) i pel Reglament UE núm. 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013,
relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a
les ajudes de minimis en el sector agrícola (Diari Oficial de la Unió Europea núm. L352, de
24 de desembre de 2013):
Sol·licitant
NIF
Import proposat
Línia empreses comercialitzadores de formatge DOP Mahón Menorca artesà:
Binigarba Quesos, SL

B57380438

4.000,00€

Llorens Fedelich, Francisco

41734647C

3.457,04€

Son Mercer de Baix, SRM

E07706815

8.000,00€

TOTAL ARTESÀ
15.457,04€
Línia empreses comercialitzadores de formatge amb DOP Mahón_Menorca:
COINGA
Subaida, SCL

F07016728
F57111072

22.149,73€
25.000,00€

Dalrit, SL
TOTAL

B07596174

25.000,00€
72. 149,73€

Aquestes ajudes no es poden acumular amb altres ajuts de l'Estat en relació amb les
mateixes despeses subvencionables si aquesta acumulació excedeix de la intensitat de
l'ajuda o de l'import d'ajudes superior corresponentment fixat en les circumstàncies
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concretes de cada cas per un reglament d'exempció per categories o per una decisió
adoptada per la Comissió (article 5.2 del Reglament UE núm. 1407/2013 i article 5.3 del
Reglament UE núm. 1408/2013) .
Segon.- La resolució de l'expedient de concessió dels ajuts es publicarà en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, sens perjudici de l'obligació de notificar-la individualment a les
persones interessades.
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca i a
la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria del Govern de les Illes Balears per tal que
tengui els efectes que corresponguin.
Interposició de recursos
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Contra aquest acord – que no exhaureix la via administrativa – es pot interposar un recurs
d'alçada davant la Comissió de Govern en el termini d'un mes comptador des de l'endemà
que s'hagi publicat, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 22 de la Llei
8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.
L'esmentat recurs s'entendrà desestimat, si no es notifica la resolució corresponent, quan
hagin transcorregut tres mesos des de la seva interposició. Contra la desestimació del
recurs d'alçada per silenci administratiu podreu interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma
El secretari del Consell Executiu
Octavi Pons Castejón

Octavi Pons Castejón
26/04/2019 14:32:19
Firma
Maó
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