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Departament de Mobilitat | Secció de Transports
Convocatòria de subvencions destinada als titulars de llicències d'autotaxi de
l'Ajuntament de Palma, per promoure la incorporació de vehicles accessibles
adaptats per a persones amb discapacitat, l'any 2021.

Atès 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, a fi de promoure la incorporació de vehicles accessibles adaptats per a
persones amb discapacitat l'any 2021.
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 d'autotaxi adaptat evita l'aplicació de criteris de preferència i
la ponderació valorativa de les sol·licituds, tot aplicant el que disposen l’art. 18.3 de
l’esmentada ordenança i l’article 60.2 de la Llei general de subvencions.
Atès que s’ha verificat l’existència de consignació pressupostària a l’aplicació amb codi
15.44121.77000 (concepte: Transport. Prog. Accessibilitat i Seguretat Taxi), per una despesa
que ascendeix a la quantitat de 30.000 € (TRENTA-MIL EUROS).
Atès que la quantia prevista a la present convocatòria permetrà la concessió de subvencions
per un import individual màxim de 5.000 € (CINC MIL EUROS), dins del crèdit disponible, i
sense que el percentatge màxim de finançament pugui superar en cada cas el 80% del cost
total dels vehicles incorporats, de conformitat amb l'article 36.1 de l'Ordenança municipal de
subvencions, efectuant-se el càlcul de la quantia individualitzada, amb aquests límits,
mitjançant el prorrateig entre les persones beneficiàries de l'import global de 30.000 €, de
conformitat amb les previsions dels articles 18.3 i 28.2 b) de la vigent Ordenança municipal
de subvencions.
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 7/1985 LBRL, té competència
en tràfic estacionament de vehicles, mobilitat i transport col·lectiu urbà.
Atès que l'article 8.1 del Reial decret 1544/2007, de 23 de novembre, pel que se regulen les
condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització de les formes
de transport per a persones amb discapacitat, estableix una proporció del 5% de taxis adaptats,
amb possibilitat d'incorporació voluntària a la modalitat de taxi adaptat, deduint-se la
conveniència de establir mesures de foment que permetin renovar la flota de taxi adaptat.
Atesa la necessitat de que per donar compliment a l’article 27.3 de l’OMS, la present proposta
de bases de convocatòria ha d'estar acompanyada del preceptiu informe dels serveis jurídics i
de la intervenció municipals.
Atès que altressí no resulta preceptiva la constitució de la comissió de valoració previst a
l'article 31 de l'Ordenança municipal de subvencions, que no excedeix de la quantia 50.000 €
l'import global dels fons destinats a la convocatòria, sense excedir tampoc de 7.000 € l'import
individual màxim previst per a les subvencions.
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Atès que la Junta de Govern Local és, 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 30.000 €, superior al límit de 17.999,99 € definit a la base 21.
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 l’OMS vigent.
Atès que s'ha donat compliment a l'article 4 de l'OMS, que disposa la necessitat d'aprovar un
pla estratègic de subvencions de cada departament, amb caràcter previ a la tramitació de la
convocatòria, amb una previsió temporal de tres anys de vigència, d'acord amb l'article 11.4
del Reglament de la Llei general de subvencions. És per tot això que la Junta de Govern de
Palma, en sessió de dia 9 de maig de 2018 va emetre l'Acord d'aprovació del pla estratègic de
subvencions de l’Àrea de Mobilitat Sostenible aplicable al present procediment, ja que la seva
vigència és de tres anys, i fou posteriorment modificat en data 7 d’abril de 2021, 23 de juny
de 2021 i finalment el 27 d’abril de 2022.
Per tot allò exposat, es proposa elevar a la Junta de Govern de Palma la proposta de bases de
convocatòria de subvencions destinada als titulars de llicències d'autotaxi de l'Ajuntament de
Palma, per promoure la incorporació de vehicles accessibles adaptats per a persones amb
discapacitat, l'any 2021, per a la seva aprovació, amb les bases que s’exposen a continuació:
BASES
1.- Objecte
És objecte d’aquesta línia de subvencions l’articulació d’ajuts als titulars de llicències d’auto
taxi de l’Ajuntament de Palma, per tal de promoure l’adaptació de vehicles autotaxi adaptats
per el transport de persones amb mobilitat reduïda amb l’objectiu d’afavorir l’accessibilitat
universal al llarg de l’any 2021.
2.- Regim Jurídic
2.1.- Legislació aplicable: Aquesta convocatòria es regeix per la Llei 38/2003 General de
subvencions i el seu reglament, així com per allò disposat per l’Ordenança municipal de
subvencions de l’Ajuntament de Palma (BOIB núm. 35 dia 12 de març de 2015).
Altressí, les presents bases es regeixen per el Pla Estratègic de Subvencions de l’Àrea de
Mobilitat Sostenible (de 9 de maig de 2018), modificat pels Acords de la Junta de Govern de
data 7 d’abril de 2021, de 23 de juny de 2021, i de 27 d’abril de 2022.
Per raó de la quantia les presents bases es regeixen per l’article 41.2 a) i) de les Bases
d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Palma per a 2022.
2.2.- Línia estratègica: Les presents bases de convocatòria es fonamenten en la vigent línia
estratègica de taxis adaptats (Transports programes d’accessibilitat i seguretat taxi),
modificada per Acord de la Junta de Govern de 27 d’abril de 2022.
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2.3.- Procediment de concessió de les subvencions previstes a la present convocatòria: s’ha
optat pel sistema de prorrateig, dins de la modalitat de concurrència competitiva, d’acord amb
el disposat per l’article 22 de la Llei 38/2003 General de subvencions, l’article 18 de l’OMS, i
l’informe justificatiu relatiu a l’elecció d’aquesta modalitat.
3.- Beneficiaris
Per tal d’assolir la condició de beneficiari s’hauran d’acomplir els següents requisits:
a) Ser persona física, titular de llicència municipal per l’exercici del servei d’auto taxi al
terme municipal de Palma.
b) Trobar-se d’alta en el Regim Especial de Treballadors per compte pròpia o autònoms.
c) No trobar-se incurs en cap de les circumstàncies recollides en els articles 13.2 i 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.
d) Acomplir els requisits exigits a la present convocatòria de subvencions i a l’OMS i
demés normativa vigent en matèria de subvencions, especialment pel que fa referència
a la documentació exigida per la base 5.2 d’aquesta convocatòria.
No podrà obtenir la condició de persona beneficiària aquella en que concorri alguna de les
circumstàncies previstes a l’article 10.2 de l’Ordenança municipal de subvencions de
l’Ajuntament de Palma.
4.- Import de les subvencions i crèdits pressupostaris
4.1.- Import total: Es destina a la present convocatòria l’import de 30.000 € (TRENTA-MIL
EUROS) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 15.44121.77000. (Transports programes
d’accesibilitat i seguretat taxi) del vigent pressupost de despeses per a 2022.
4.2.- Quantia màxima dels imports individuals: L’import individual de les ajudes basades en
la incorporació de vehicles accessibles adaptats per a persones amb discapacitat es
determinarà mitjançant el prorrateig entre les persones beneficiàries de l'import global previst,
de conformitat amb les previsions dels articles 18 (tercer paràgraf) i 28.2 b) de la vigent
Ordenança municipal de subvencions, amb un màxim individual de 5.000 €, per a la
incorporació per primera vegada o mitjançant substitució d'un vehicle accessible adaptat per a
persones amb discapacitat quan hagi estat autoritzat segons l'article 45 del Reglament
municipal regulador del servei, dins del crèdit disponible i sense que el percentatge màxim de
finançament pugui superar en cada cas el 80% del cost total dels vehicles incorporats.
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5.- Presentació de sol·licituds
5.1.- Sol·licituds: 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. A
aquests efectes els sol·licitants disposaran d’un model que podran trobar a la pàgina web de
l’Àrea de Mobilitat Sostenible (www.mobipalma.mobi), així com a la seu del departament de
Mobilitat (O.A.C. de l’avinguda de sant Ferran, s/n, edifici de la Policia Local de Palma).
Altressí, les esmentades sol·licituds també poden ser presentades en qualsevol de les formes
previstes per l’article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
5.2.- Documentació que s’ha de presentar amb la sol·licitud de subvenció:
a) Còpia acarada de la factura, emesa l'any 2021, que reculli i quantifiqui la despesa
realitzada per a l’adaptació del vehicle. En el cas d’adquisició del vehicle ja adaptat
com autotaxi per al transport de PMR, serà suficient la factura d’adquisició del vehicle
sempre que en ella s’hi especifiqui l’adaptació.
b) Còpia de la factura d’adquisició del vehicle.
c) Còpia acarada del document justificatiu del pagament efectiu de les factures, quan
l'esmentat pagament no consti en la pròpia factura.
d) Còpia acarada de la targeta d’inspecció tècnica amb la diligència de legalització per a
l’adaptació del vehicle autotaxi per a transport de PMR.
e) Certificació d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb
l’Agència Tributària, ATIB, i amb l’Ajuntament de Palma.
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 esmeni 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 preveuen els articles 23.5 de la Llei general de
subvencions, i 30 de l’OMS.
6.- Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes des de l’endemà de la publicació de la
convocatòria al BOIB, de conformitat amb l’article 29.1 de l’OMS.
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 emetrà una proposta de resolució
provisional de conformitat amb l’article 32 de l’OMS.
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8.- 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, i el disposat per la base 41.2 a) ii) de les
vigents bases d’execució del pressupost.
9.- Compatibilitat de les subvencions obtingudes i efectes de la concurrència de subvencions
De conformitat amb els articles 36.4 i 37 de l'Ordenança municipal de referència, 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, sempre que no se superi en conjunt la quantia del cost de l'activitat
subvencionada (adaptació del vehicle). Quan es doni o sobrevingui aquest últim supòsit,
s'aplicaran les determinacions sobre reintegrament de les subvencions de l'article 53 de
l'Ordenança municipal de subvencions.
10.- 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 3.000 €, 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.
11.- Inscripcions al Registre de subvencions
De conformitat 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.
12.- 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.
13.- Notificació i 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 del Procediment administratiu
comú de les administracions públiques, 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 susdita llei, sense perjudici de la possibilitat
d'impugnació directa en via contenciosa administrativa.
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.
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14.- 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.
15.- Justificació de les subvencions concedides d’acord amb aquesta convocatòria
Es realitzarà de conformitat amb les regles de compte justificatiu de despesa realitzada,
segons la previsió dels articles 30.3 de la LGS 38/2003 i 42.2 a) i 43 de l’Ordenança
municipal de subvencions de l’Ajuntament de Palma.
Altressí les ajudes concedides d’acord amb les bases d’aquesta convocatòria s’hauran de
justificar de conformitat amb el previst a les bases 41 i 42 de les Bases d’Execució del
Pressupost general de l’Ajuntament de Palma corresponent a 2021.

Palma, a la data de la signatura electrònica
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