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UUnniittaatt  eemmiissssoorraa::  Departament de Mobilitat. Servei administratiu de mobilitat 

AAssssuummppttee::  
Convocatòria subvencions línia estratègica“ajuts al sector de les galeres del terme  

terme municipal de palma per pal.liar els danys provocats per la Covid-19.” 
 

 

 

 

Atès el Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes 

Balears i l'Ajuntament de Palma, la signatura del qual fou autoritzada per Acord de la Junta de 

Govern de dia 2 de juny de 2021, per  tal de concedir d’ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències 

de les restriccions motivades per crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics 

 

Atès que l’Ajuntament de Palma té, com a competència pròpia, la de desenvolupament econòmic 

local, d’acord amb el que disposa l’article 29.2 t de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i 

de règim local de les Illes Balears. 

 

Atès que de conformitat amb la clàusula primera del conveni entre el GOIB i l’Ajuntament de 

Palmal’objecte del mateix es el de paliar les pèrdues produides  en els sectors econòmic del terme 

municipal de Palma com a conseqúència  de les restriccions aprovades  pel govern en de 2021 per  

aturar l’expansió  de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, així com totes aquelles 

consequències derivades de la pandèmia. 

 

Atès que les ajudes al sector del transport, concretament al sector de les galeres, no consten entre les  

exceptuades de l’àmbit de l’esmentat conveni. 

 

Atès que, en qualsevol cas, el transport públic de viatgers es una competencia pròpia dels 

ajuntaments de conformitat amb els articles 7.4 i 25 de la Llei 7/85 LBRL, modificada per la LRSAL 

27/2013. 

 

Atès que no obstant resultar d’aplicació el règim ordinari de concurrència competitiva previst a 

l'article 18 de l'Ordenança municipal de subvencions, es considera que el factor d'uniformitat entre 

les llicències de galeres permet aplicar el criteri de prorrateig previst tant a la Llei General de 

Subvencions com a l’ordenança Municipal. 

 

Atès que s’ha verificat l’existència de consignació pressupostària a l’aplicació amb codi 

15.43300.4790245 MOBILITAT SUBVENCIO AL TRANSPORT DE LES GALERES, per una 

despesa que ascendeix a la quantitat de 14.000 € (CATORZE MIL EUROS) 

 

Atès  que L'Ajuntament de Palma, en exercici de la competència municipal que li ve atribuïda per 

l'article 25.2.g) de la LRSAL 27/2013 que modifica la Llei 7/85 LBRL, té competència en tràfic 

estacionament de vehicles, mobilitat i transport colectiu urbà. 

 

Atesa la necessitat de que per donar compliment a l’article 27.3 de la OMS, la present proposta de 

bases de convocatòria  ha d'estar acompanyada del preceptiu informe dels SSJJ i de la intervenció 

municipals. 

  

Atès que la Junta de Govern Local es segons procediment els articles 27.1 i 7.1 de l’OMS, l'òrgan 

competent per a iniciar d'ofici el procediment de concessió de subvencions, tot això en concordança 

amb les bases 21 i 40 per a l'execució del vigent pressupost, en tractar-se d'una autorització de 

despesa de 14.000 €, superior al límit definit a la base 21.  
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Atès  que la instrucció del present procediment de concessió de subvencions es competència del 

servei administratiu del departament de Mobilitat Sostenible, de conformitat amb l’article 27.4 de la 

vigent ordenança municipal de subvencions. 

 

Atesa la modificació i pròrroga de la vigència del pla estratègic de subvencions de l’Àrea de 

Mobilitat Sostenible vigent, que es va realitzar per acord de la Junta de Govern de data 23 de juny de 

2021 per tal d’incorporar les presents bases de convocatòria, d’acord amb allò disposat per  l'article 4 

de l'Ordenança municipal de subvencions de l’Ajuntament de Palma, i l'article 11.4 del Reglament 

de la llei general de subvencions. 

 

Atès que per tal d’executar el dit conveni amb el GOIB a l’àmbit de l’Àrea de Mobilitat Sostenible  

de l’Ajuntament de Palma, es considera mes adient l’aplicació d’allò disposat per l’article 27 de la 

vigent Ordenança municipal de subvencions que indica que el procediment de concurrència 

competitiva de s'iniciarà d'ofici, mitjançant convocatòria pública aprovada per l'òrgan concedent 

determinat en l'Ordenança, s'emet la present proposta per formalitzar convocatòria de subvencions 

destinada als titulars de llicències d'autotaxi de l'Ajuntament de Palma, per tal de pal.liar les pèrdues 

provocades per la pandèmia derivada del covid-19, i per tant s’emet la següent proposta: 

 

BASES 

 

1.- Règim general 

 

1.1 Legislació aplicable: La present convocatòria de subvencions es regeix per allò disposat 

pels articles 22.1 in fine de la LGS 38/2003 i 18 de la OMS  (Ordenança Municipal de Subvencions 

de L’Ajuntament de Palma) en relació al procediment excepcional de prorrateig de l’import total 

màxim previst a la base 4.2 d’aquesta convocatòria. 

 

1.2 Línia Estratègica: Altressí, la present convocatòria es regeix per el Pla Estratègic de 

Suvencions de l’Àrea de Mobilitat Sostenible modificat per l’acord de junta de govern de data 23 de 

juny de 2021, que introdueix una nova línia estratègica denominada “ajunts al sector dels 

galeristes  del terme municipal de palma per pal.liar els danys provocats per la Covid-19.” 

 

 1.3 Competència per aprovar la present convocatòria. De conformitat amb la base 41 de 

les vigents bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Palma, la competència per aprovar la 

present convocatòria es del titular  de l’àrea delegada, atès que  la quantia total de la mateixa no 

excedeix de 15.000 € (base 41, a) , ii)). 

  

  

2.- Objecte 

 

 

Les presents bases tenen per objecte paliar les pèrdues produides  en els sector econòmic dels 

galeristes  del terme municipal de Palma com a conseqúència  de les restriccions aprovades  pel 

govern en de 2021 per  aturar l’expansió  de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, en el 

període que compren des de 14 de març de 2020 fins a 9 de maig de 2021 de març de 2021, així com  

totes aquells perjudicis provocats per la pandèmia. 

 

De conformitat amb l'article 17.2 de la Llei General de Subvencions 38/2003, les presents  bases 

reguladores deriven de l'Ordenança municipal de subvencions, definitivament aprovada, publicada 
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en el BOIB núm. 35 dia 12 de març de 2015, efectuant-se la concessió mitjançant un règim de 

concurrència competitiva dels articles 18,  27 i 28 de l'esmentada Ordenança. S'entén que la present 

convocatòria s'ajusta al Pla Estratègic de Subvencions de l’Àrea de Mobilitat Sostenible  aprovat per 

acord de la Junta de Govern  de 7 d’abril de 2021. 

 

3.- Beneficiaris 

 

Ho seran les persones físiques que siguin titulars de galeres, emesa per l'Ajuntament de Palma i 

compleixin els següents requisits: 

 

 

*Ser titular de llicència municipal per l’exercici del servei  de galeres  al terme municipal de Palma. 

 

*Trobar-se d’alta en el Regim Especial de Treballadors per compte pròpia o autònoms 

 

*Haver prestat el servei municipal de galeres dins el període compres entre el 14 de març de 2020 al 

9 de maig   de 2021.* 

 

*No trobar-se incurs en cap de les circumstàncies recollides en els articles 13.2  i 13.3 de la Llei 

38/2003 general de subvencions, especialment pel que fa referència al compliment de les seves 

obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Palma, l’AEAT, i l’ATIB. Als dits efectes s’entendrà  

l’acompliment d’aquest requisit quan per tal de participar a la present convocatoria l’interessat hagi 

obtingut una resolució de l’administració competent autoritzant  l’ajornament, fraccionament  o fixi 

un pla de pagaments amb les dites administracions. La resolució haurà d’adjuntar-se  a la sol.licitud 

de subvenció. 

 

*Complir  els requisits exigits a la present convocatòria de subvencions i a l’OMS i demès normativa 

vigent en matèria de subvencions. 

 

*Presentar una declaració responsable d’ingresos i despeses de la que s’infereixi que s’han produit 

perdues al llarg del periode compres entre 14 de març de 2020 i 9 de maig de 2021. 

 

*Presentar declaracions de la renta corresponents a 2019 i 2020. 

 

Tan sol es podrà concedir una subvenció per persona física. 

 

  

4. Import de les subvencions i crèdits pressupostaris 

 

4.1.  Import total: Es destina a la present convocatòria l’import de 14.000 € (CATORZE 

MIL EUROS) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 15 43300 4790245 (MOBILITAT 

SUBVENCIO AL TRANSPORT DE LES GALERES) del pressupost de 2021. 

 

 

Si abans de que acabi el termini de presentació de sol.licituds es produís un increment de 

crèdit a l’esmentada aplicació  pressupostària, aquest import es sumarà al ja previst a la base 4.1 de 

la present convocatòria, i es repartirà entre els sol.licitants que hagin acomplit els requisits exigits  a 

la mateixa de la mateixa manera que la resta del pressupost fins a l’exhauriment de total del crèdit. 
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4.2. Quantia màxima dels imports individuals: La quantia màxima destinada a la present 

línia de subvencions serà el resultat del prorrateig de la quantia total de 14.000 €, d’acord amb el 

previst a l’article 18 de la OMS de l’Ajuntament de Palma. 

 

5. Presentació de sol.licituds  

 

 5.1. Lloc de presentació: Les sol·licituds s'han de presentar mitjançant instància signada per 

la persona sol·licitant, en la forma de l'article 29.2 de l'Ordenança municipal de subvencions de 

l’Ajuntament de Palma. A aquests efectes es podrà utilitzar el model de sol.licitud que es troba a la 

pàgina web de l’Àrea de Mobilitat Sostenible: www.mobipalma.mobi 

 

Tambè poden ser presentades en qualsevol de les forme previstes per l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, 

de Procediment Administratiu Comú. 

 

5.2. Documentació que s’ha de presentar amb la sol.licitud de subvenció 

 

a) Instància de sol.licitud 

b) Declaració de  IRPF de 2019 i 2020. 

c) Declaració responsable de la relació efectiva d’ingressos i despeses generats al llarg del 

periode  

c) Declaració repsonsable d’estar al corrent del pagament dels imposts municipals i no esta 

incurs en cap de les circumstàncies recollidas als articles 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003 

general de subvencions, especialment al que fa referència al cumpliment de les seves 

obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Palma, l’AEAT i l’ATIB 

d) Documentació que  acrediti la condició de beneficiari en els termes especificats a la base 

3 d’aquesta convocatòria. 

e) Declaració responsable sobre la titularitat de la llicència de galerista, conforme al previst 

a la  base 3 de la present convocatòria. 

 

5.3. Esmena de deficiències: Si la sol.licitud o documentació aportada és defectuosa o 

incompleta, s’ha de requerir al sol.licitant perquè aporti la documentació o n’esmemi les deficiències 

en el termini de deu dies hàbils, fent constar que, si no ho fa, la sol.licitud es tindrà per desistida i es 

dictarà la resolució que preveu l’art. 23.5 de la llei general de subvencions, i article 30 de l’OMS. 

 

6.- Termini de presentació de sol.licituds  

 

Les sol.licituds hauran de ser presentades en el termini de  UN MES  a contar des del dia 

següent de la publicació d’aquesta convocatòria de subvencions al BOIB. 

 

7. Proposta de resolució 

 

Finalitzat el termini de presentació de sol.licituds, l’òrgan instructor vinculat al servei administratiu 

de tramitació del departament de Mobilitat Sostenible emetrà una proposta de resolució provisional 

de conformitat amb l’article 32 de la OMS.  

 

http://www.mobipalma.mobi/
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8. Instruccio del procediment de concessió 

 

El procediment de concessió de les subvencions previstes en aquestes bases es tramitarà en regim de 

competència no coompetitiva, de conformitat amb allò disposat per l’article 22.1 in fine  de la Llei 

38/2003 General de Subvencions, i d’acord amb el criteri del prorrateig de l’import màxim de la 

subvenció, tal com preveu l’apartat 1 de l’esmentat article 22 de la llei de subvencions. En aquest 

sentit, d’acord amb allò disposat per l’ordenança municipal de subvencions de l’Ajuntament de 

Palma es tendrà en compte el previst pel seu article 18 en relació a l’aplicació del regim d’avaluació 

individualitzada. 

 

9. Resolució definitiva 

 

L’òrgan competent per resoldre la concessió de les subvencions és la Junta de Govern Local, d’acord 

amb allò disposat per l’article 34 de l’OMS. 

 

10. Compatibilitat de les subvencions obtingudes i efectes de la concurrència de subvencions 

 

De conformitat amb l’article 37 de l'Ordenança municipal de subvencions de l’Ajuntament de Palma, 

les subvencions derivades de la present convocatòria seran compatibles amb altres ajudes de 

procedència pública o d'una altra entitat o persona, obtingudes pels beneficiaris per a la mateixa 

finalitat (pal.liar danys provocats per la covid-19) 

 

11. Publicació de la concessió individual de les subvencions 

 

De conformitat amb els articles 28.3.c de la llei general de subvencions, i 15.3 de l’OMS, quan 

l'import individual de les subvencions compreses en la present convocatòria arribi a una quantia 

igual o superior de 3000 €, es publicarà en el BOIB una llista detallada de les mateixes. No obstant 

això, el contingut íntegre de la resolució de concessió quedarà exposat en la pàgina web municipal. 

 

12. Inscripcions al Registre de subvencions 

 

De conformitat amb amb l'article 14. 4 a)  de l'Ordenança municipal de subvencions, s’haurà de remetre 

al Registre de Subvencions el text de la present convocatòria als efectes de la seva inscripció. Així 

mateix, es realitzarà la inscripció de tots aquells actes i documents a que fa referència l’esmentat 

precepte. 

 

13. Termini de resolució de la concessió i notificació 

 

El termini màxim per resoldre i notificar sobre la concessió de subvencions en el present procediment 

serà de sis mesos, des de la publicació de la convocatòria, de conformitat amb l'article 34.4 de 

l'Ordenança municipal de subvencions. 
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14. Notificació  y publicació de la resolució de concessió i fi de la via administrativa 

 

La resolució de concessió de les subvencions serà notificada als sol·licitants, de conformitat amb allò 

disposat pels articles 40, 41 i 42 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú, tot indicant 

que la dita resolució posarà fi a la via administrativa,  i expressant que procedirà la interposició del 

recurs potestatiu de reposició en els termes  prevists a  l'article 123 de la dita llei, sense perjudici de la 

possibilitat d'impugnació directa en via contencios-administrtativa. 

 

De conformitat amb l'article 44 de la Llei 39/2015, quan sigui intentada la notificació sense poder 

materialitzar-la, la resolució serà notificada mitjançant edictes en el butlletí oficial corresponent i al 

tauler electrònic municipal d'edictes. 

 

15. Publicitat de la convocatòria a la base de dades nacional de subvencions i al BOE: 

 

De conformitat amb l'article 27.1 de l'Ordenança municipal de subvencions i amb l'article 20.8 de la 

Llei general de subvencions, comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) el text de 

la present convocatòria als corresponents efectes publicitaris i consegüent trasllat d'extracte de la 

mateixa per a la seva publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), així com al BOIB d’acord amb 

allò disposat per l’article 34.5 de l’OMS. 

 

16. Justificació de les ajudes concedides d’acord amb la present convocatòria: 

 

Atès que les subvencions regulades a les presents bases de convocatòria es concedeixen en atenció a la 

concurrència d’una determinada situació en els beneficiaris-perceptors de les mateixes, la justificació 

de les esmentades ajudes es realitzarà donant compliment als requisits exigits a la base 3ª, de 

conformitat amb allò disposat per l’article 30.7 de la LGS 38/2003; sense perjudici d’altres controls que 

es poguessin establir d’acord amb el previst pels articles 30 a 32 de la dita Llei. 

 

Els beneficiaris tenen l’obligació de justificar l’aplicació de la subvenció atorgada a la finalitat i objecte 

d’aquesta convocatòria com es ara pal.liar les perdues produides al llarg del termini esmentat.  

 

Palma, en la data  de la signatura electrònica 
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     Annex I 

 

MODEL DE DECLARACIO RESPONSABLE de les persones físiques amb llicència de 

galeres al terme municipal de Palma per tal de sol·licitar els ajuts prevists a la convocatòria de 

subvencions pels danys causats al sector de les galeres per a la covid-19      

 

 

________________________________, amb NIF________________, i domicili a 

_______________________________de_______________CP___________, amb núm  de 

telèfon_______________ , i e-mail_____________________ 

 

DECLARO      

       

Que soc titular de llicència municipal per l’exercici del servei de galeres al terme municipal de 

Palma. 

 

Que em trobo d’alta en el Regim Especial de Treballadors per compte pròpia o autònoms 

 

Que he  prestat el servei municipal de galeres dins el període compres entre el 14 de març de 2020 al 

9 de maig   de 2021. 

 

Que no em trobo incurs en cap de les circumstàncies recollides en els articles 13.2  i 13.3 de la Llei 

38/2003 general de subvencions, especialment pel que fa referència al compliment de les seves 

obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Palma, l’AEAT, i l’ATIB. Als dits efectes s’entendrà  

l’acompliment d’aquest requisit quan per tal de participar a la present convocatoria l’interessat hagi 

obtingut una resolució de l’administració competent autoritzant  l’ajornament, fraccionament  o fixi 

un pla de pagaments amb les dites administracions. La resolució haurà d’adjuntar-se  a la sol.licitud 

de subvenció. 

 

Que compleixo amb els requisits exigits a la present convocatòria de subvencion, d’acord amb la 

LGS 38/2003  i l’OMS  de l’Ajuntament de Palma. 

 

I perque així consti als efectes oportuns, es presenta i signa a______________ en 

data_____________________de 2021 

 

 

 

Signatura del declarant  

 

        


