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CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DESTINADES ALS ESTABLIMENTS 
EMBLEMÀTICS DE LA CIUTAT DE PALMA 2022 

 
Des de la perspectiva administrativa les subvencions són una tècnica de foment de programes i 

d’actuacions d’utilitat pública i d’interès general i, a més, un procediment de col·laboració 

entre l’Administració pública i els particulars per a la gestió d’activitats d’interès públic. 

 

Es defineix el concepte de subvenció, article 2 de la Llei general de subvencions, com la 

disposició dinerària efectuada per una administració pública a favor de persones públiques o 

privades que compleixin els requisits següents: a) que la prestació s’entregui sense 

contraprestació directa dels beneficiaris; b) que l’entrega estigui subjecta a l’acompliment d’un 

determinat objectiu, l’execució d’un projecte, la realització d’una activitat, l’adopció d’un 

comportament singular o la concurrència d’una situació; c) que el projecte, l’acció, la 

conducta o situació finançada tingui per objecte el foment d’una activitat d’utilitat pública o 

interès social. 

 

El procediment de concessió de les ajudes recollides en aquesta convocatòria es tramitarà 

d’acord amb el que s’estableix a la Llei 38/2003, general de subvencions i el seu Reglament, i 

l’Ordenança municipal de subvencions de l’Ajuntament de Palma, i també a la resta de normes 

que li siguin d’aplicació quant a simplificació de procediments. 

 

El Decret llei 2/2014, de 21 de novembre, de mesures urgents per a aplicar a les Illes Balears, i 

la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local 

reconeix com a competències pròpies de les entitats locals les que els atribueixen com a tals 

les lleis estatals i autonòmiques. En l’àmbit autonòmic se’ls atribueixen les competències de 

desenvolupament econòmic local –art. 29.2.t de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal 

i de règim local de les Illes Balears. 

El Ple de l’Ajuntament de Palma aprovà, en data 31 de maig de 2018, el Catàleg d’establiments 

emblemàtics de Palma, que és revisat i aprovat anualment, essent la darrera aprovació l’acord 

AJT 202211273, de 20 de juny de 2022. L’objecte de la protecció: garantir la continuïtat dels 

establiments emblemàtics en el lloc on estan situats i de l’activitat que s’hi desenvolupa, tot 

reconeixent-ne la importància i establint una sèrie de mesures que contribueixin a la seva 

protecció i conservació en el marc del paisatge comercial de la ciutat en constant 

transformació. El concepte “emblemàtic” es planteja sobre els elements següents: valor 

històric de les activitats comercials, artesanals i de serveis, relleu generacional; valor 

cultural/singular/tradicional; valor turístic; valor patrimonial del bé moble i immoble; valor 

social a l’entorn on s’ubiquen, comerç de proximitat, i també concretant aquells establiments 

que en formen part. 

En aquest sentit, la Regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació, per mitjà de l’Agència de 

Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Palma-PalmaActiva, mitjançant aquestes Bases 

aprova el procediment i la convocatòria que han de regular les subvencions que es concedeixin 

en exercici de les funcions de promoció de l’economia local amb l’objectiu de donar suport i 

fomentar el comerç a la ciutat de Palma, en concret per a contribuir en la protecció i 

conservació dels comerços que formen part del Catàleg d’Establiments Emblemàtics de la 

ciutat, i per a coadjuvar el seu manteniment, especialment en períodes d’incertesa i/o 

inestabilitat de l’economia, com és l’actual amb la vigent situació social i econòmica derivada 

de la inestabilitat política per la confrontació bèl·lica entre dos països de l’Europa oriental i la 
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seva repercussió en els increments dels costs energètics i els índexs dels preus al consum, que 

repercuteix negativament en la capacitat de despesa dels consumidors, essent el petit i mitjà 

comerç el que més pateix per aquest fet. 

 

S’impulsa una línia de suport als establiments que formen part del Catàleg d’establiments 

emblemàtics de Palma, en atenció al seu interès general i social, per a contribuir al seu 

manteniment i poder fer front a les despeses ordinàries i corrents generades durant el període 

2022. 

 
Aquesta convocatòria pública està prevista i emmarcada dins el Pla estratègic de subvencions 

de PalmaActiva, punt 2, i dins la línia 2.2 del Pla d’activitats de PalmaActiva “Suport al petit 

comerç, convocatòria de subvencions per al manteniment de les despeses estructurals dels 

comerços que formen part del Catàleg d’establiments emblemàtics de Palma 2022”, aprovada 

per la corporació en els Pressuposts generals de l’any 2022. 

 

La Llei 2/2020, de 15 d’octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de 

l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions 

públiques de les Illes Balears per a pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la covid-19,  a 

l’article 32 –en la redacció que en fa el Decret llei 1/2021, de 25 de gener–, estableix que, 

d’acord amb la lletra t de l’article 29.2 esmentat en el paràgraf anterior, i en relació amb els 

apartats 1 i 5 de l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 

local, els municipis, de les Illes Balears, també els seus ens instrumentals, poden fer ús dels 

instruments de foment prevists en el Decret llei esmentat com a manifestació de l’exercici de 

la seva competència pròpia. 

 

1. OBJECTE 
L’objecte d’aquestes bases és la regulació de les condicions que han de regir la concessió 

d’ajuts econòmics destinats a coadjuvar en la protecció i conservació dels comerços que 
formen part del Catàleg d’establiments emblemàtics de Palma 2022, en el seu manteniment 

fent front a les despeses ordinàries i corrents generades durant el període 2022, que poden 

incloure diferents conceptes com: subministraments, despeses de lloguers del local afecte a 

l’activitat, costs de personal, publicitat, neteja, etc. pel fet que concorren en la situació de 
formar part del “CATÀLEG D’ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE PALMA 2022” dins els límits 

pressupostaris prevists, en règim de concurrència no competitiva i avaluació individualitzada, 

segons estableix l’Ordenança municipal de subvencions de l’Ajuntament de Palma, aprovada 

pel Ple en data 26 de febrer de 2015, article 18. 

 

2. RÈGIM JURÍDIC 
La concessió de les subvencions es tramita en règim de concurrència no competitiva i avaluació 

individualitzada d’acord amb allò que disposen l’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, general de subvencions, l’art. 59 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, el 

Reglament de la Llei de subvencions, el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, el Text 

refós de la Llei de subvencions de la CAIB, l’art. 18 de l’Ordenança municipal de subvencions de 

l’Ajuntament de Palma, aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de febrer de 2015 

(BOIB núm. 35, de 12 de març de 2015), i les bases d’execució del pressupost per a l’any 2022. 

La convocatòria està presidida pels principis d’igualtat i de no discriminació, de publicitat i 

transparència, de concurrència i d’objectivitat. L’atorgament de les subvencions es condiciona 

al compliment de la finalitat d’interès general i a la inclusió en el Catàleg d’establiments 

emblemàtics de Palma. 
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Segons la base 41.2.b del Text refós de les Bases d’execució del Pressupost general de 

l’Ajuntament de Palma és competent la Junta de Govern per a l’aprovació de la convocatòria 

(fase A) en els procediments de concurrència competitiva i la concessió directa (fase AD), quan 

la quantia total de la convocatòria o de la concessió directa de subvenció sigui igual o superior 

a 60.000 €. En aquest cas, la gerència de l’organisme ha d’elevar a la Junta de Govern proposta 

d’autorització de la despesa i, en el cas de la concessió directa, d’autorització i disposició de la 

despesa, amb l’aprovació prèvia de la proposta pel consell rector respectiu. 

 

Els ajuts que es regulen en aquestes Bases tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurement 

revocables en tot moment, no generen cap dret a l’obtenció d’altres ajuts en anys posteriors i 

no es poden al·legar com a precedents. Estan subjectes al compliment de la finalitat d’interès 

general al qual es condiciona l’atorgament i tenen caràcter no devolutiu, sense perjudici del 

reintegrament inherent a l’incompliment de les condicions i càrregues que hagin estat 

considerades per a l’atorgament. 

 

Aquesta convocatòria es publicarà al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes 

Balears (BOIB) i a la Base Nacional de Dades (BDNS). 

 

3. CRÈDITS PRESSUPOSTARIS 
Aquesta convocatòria de subvencions compta amb un pressupost màxim de 100.000,00 €. Les 

obligacions econòmiques derivades de la concessió de subvencions d’aquesta convocatòria 

van a càrrec de l’aplicació pressupostària 40.43330.47000.00 del Pressupost de despeses de 

PalmaActiva de l’any 2022. 

 

L’import subvencionable es derivarà del prorrateig de l’import global màxim destinat a les 

subvencions entre tots els sol·licitants que compleixin els requisits i que formin part del 

Catàleg d’establiments emblemàtics de Palma 2022, que s’aprovà en data del 20 de juny de 

2022, i està publicat a la pàgina web de PalmaActiva (article 18 de l’Ordenança municipal de 

subvencions) i fins a un màxim de 2.000 euros per sol·licitud. 

 

Poden presentar-se les sol·licituds des de l’endemà de la publicació de l’obertura de la 
convocatòria, i durant un termini de 10 dies hàbils. 

 

4. DESTINATARIS I REQUISITS DE LES PERSONES I DE LES ENTITATS BENEFICIÀRIES DE LA 
CONVOCATÒRIA 
 
Els beneficiaris d’aquesta convocatòria poden ser les persones físiques o jurídiques l’activitat 

comercial de les quals formi part del Catàleg d’establiments emblemàtics de Palma 2022, 

aprovat per Acord AJT 202211273, de data 20 de juny de 2022, per a contribuir a la protecció i 
conservació i coadjuvar al seu manteniment en tant que la seva activitat és considerada 

emblemàtica. El receptor de l’ajut serà sempre la persona física o jurídica gestora/explotadora 

de l’establiment emblemàtic. 

 

En el cas de les comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense 

personalitat jurídica s’ha de nomenar una persona representant apoderada. Així mateix, tal 

com es preveu a l’article 11.3 de la Llei general de subvencions, la comunitat de béns o 

l’agrupació no es pot dissoldre fins que transcorri el termini de participació al qual fan 

referència els articles 39 i 65 de la mateixa Llei. En el cas de concessió de la subvenció, la 

resolució contindrà els percentatges de participació de les persones integrants a l’entitat 

beneficiària, en funció dels que participaran en els drets i obligacions derivats de la subvenció. 
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5. COMPATIBILITATS 
Les subvencions regulades en aquestes bases són compatibles amb altres ajuts que tenguin la 

mateixa finalitat. A aquests efectes, conformement a l’art 14.1.d de la Llei general de 

subvencions, el beneficiari ha de comunicar a PalmaActiva l’obtenció d’altres subvencions, 

ajuts, ingressos o recursos que financin la inversió subvencionada i qualsevol altra modificació 

d’igual naturalesa que afecti el pressupost de la inversió presentat i aprovat, si s’escaigués. 

 

6. SOL·LICITUDS 
Només es pot presentar una única sol·licitud per empresa mitjançant models normalitzats que 

estaran a disposició dels sol·licitants a la Seu Electrònica de PalmaActiva. 

 

Conformement a l’article 14.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, PACAP, per a aquesta 

convocatòria s’estableix per a tots els sol·licitants –siguin persones jurídiques, persones 

físiques (empresaris individuals) o entitats sense personalitat jurídica– l’obligació de 

relacionar-se amb PalmaActiva per mitjans electrònics. 

 

Així, les sol·licituds, conformement amb l’anterior i el que preveu el Reial decret 203/2021, de 

30 de març, s’han de presentar al registre electrònic de PalmaActiva, a través del Registre 

Electrònic General de l’Estat. 

 

La presentació de sol·licitud per part dels interessats implica l’acceptació íntegra de les Bases 

de la convocatòria. 

 

7. DOCUMENTACIÓ PRECEPTIVA 

1. Sol·licitud 

2. Declaració responsable: 

 Que l’establiment en el qual es desenvolupa l’activitat econòmica forma part del 

Catàleg d’establiments emblemàtics de Palma 2022. 

 Que a la data de la sol·licitud es troba obert i en funcionament. 

3. Documentació preceptiva:  Certificació administrativa positiva expedida per l’òrgan competent  
d’estar al corrent de pagament amb: 

 Hisenda 
 Seguretat Social 
 Ajuntament de Palma, o autorització a PalmaActiva per a fer la consulta 

 
En el cas que l’activitat la desenvolupi una persona física: 
 DNI 

En el cas que l’activitat la desenvolupi una  persona jurídica: 

 NIF/CIF de l’entitat 

 DNI/NIF de la persona signant de la sol·licitud o del representant de l’entitat 

 

* Si el sol·licitant ja s’ha presentat amb anterioritat a la mateixa convocatòria o a qualsevol altra 

convocatòria de subvencions de PalmaActiva, i ha presentat aquesta documentació amb 

anterioritat, ho ha d’indicar amb la referència de l’expedient corresponent i no ha de tornar a 

presentar la mateixa documentació. 
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8. ESMENA DE DEFICIÈNCIES 
Presentada una sol·licitud, si s’observàs deficiència o manca de documentació, de conformitat 

amb el previst a l’art 68 de la Llei 39/15, de règim jurídic de les administracions públiques i de 

procediment administratiu comú, es requerirà a l’interessat perquè l’esmeni en el termini 

improrrogable de 10 dies hàbils. Finalitzat el termini, si no ha procedit a esmenar-ho, se’l 

tindrà per desistit en la seva sol·licitud amb els efectes prevists a l’art. 93 i següents del mateix 

text legal. 

 

9. TRAMITACIÓ 
La instrucció del procediment correspon a la persona titular dels serveis administratius del 

centre gestor de la subvenció. Aquest realitza d’ofici les actuacions i les activitats que consideri 

necessàries per a determinar, conèixer i comprovar les dades en virtut de les quals s’ha de 

formular la proposta de resolució. 

 

10. TERMINIS DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ 
L’òrgan instructor, atès l’expedient, un cop comprovat el compliment dels requisits de cada 

sol·licitant, si detecta que manca documentació requerirà al sol·licitant perquè en el termini de 

10 dies hàbils presenti esmena de documentació. 

 

Examinades les esmenes, es formularà proposta de resolució definitiva en la qual s’ha d’indicar 

el sol·licitant o la relació de sol·licitants per als quals es proposa la concessió de la subvenció, i 

la quantia d’aquesta. 

 

Exclusions. Si es comprova, mitjançant la sol·licitud presentada, que la persona interessada no 

compleix els requisits per a poder ser beneficiària de l’ajuda, serà exclosa directament sense 

necessitat de requeriment. 

 

Les resolucions definitives de concessió o denegació de les subvencions que posin fi a la via 

administrativa, han de ser motivades i s’han de notificar als interessats segons els art. 40 i 

següents la Llei 39/15, LRJPA-PAC, i s’han de publicar al web de PalmaActiva. 

 

11. JUSTIFICACIÓ 
Els beneficiaris tenen l’obligació de justificar l’aplicació de la subvenció atorgada a la finalitat 

que hagi servit de fonament a la concessió de la subvenció i d’haver duit a terme les activitats 

per a les quals es va sol·licitar. Les subvencions que es concedeixen en atenció a la 
concurrència d’una determinada situació en el preceptor, no requereixen més justificació 
que l’acreditació per qualsevol mitjà admissible en dret d’aquesta situació, prèviament a la 

concessió, sense perjudici dels controls que puguin establir-se per a verificar-ne l’existència 

(article 42.3 de l’Ordenança municipal  de subvencions de l’Ajuntament de Palma). 

 

12. PAGAMENT 
Conforme amb l’art. 41 de l’Ordenança municipal de subvencions, l’art. 43 de les bases 

d’execució del Pressupost i l’article 30.7 de la Llei general de subvencions, l’import de les 

subvencions s’abona una vegada justificat el compliment de la finalitat per a la qual s’hagin 

concedit. L’abonament de la subvenció es farà en un sol pagament. 

 

Cal presentar els certificats d’estar al corrent amb les obligacions tributàries, de la Seguretat 

Social, o declaració responsable emplenada i formalitzada, i de no tenir deutes pendents amb 

l’Ajuntament de Palma (específics per a poder rebre subvencions de l’Administració), abans de 

l’ordenació del pagament o la declaració responsable indicada anteriorment. 
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Devolució voluntària. En el cas que el beneficiari de la subvenció, un cop rebuda la quantitat 

dinerària d’aquesta, decideixi renunciar voluntàriament a la subvenció, ha de reintegrar 

l’import al número de compte ES67 2100 0011 8902 0166 5123. En el concepte de l’ingrés s’ha  

d’especificar el número de l’expedient. El beneficiari ha de comunicar de forma expressa la 

renúncia de la subvenció a PalmaActiva per mitjà dels registres que estableix l’art. 16.4 de la 

Llei 39/2015 i adjuntar documentació acreditativa de l’ingrés en el compte indicat. 
 

13. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS 
a) Les previstes als art. 11 i següents de l’Ordenança municipal de subvencions, de data 26 de 

febrer de 2015, BOIB núm. 35, de 12 de març de 2015. 

b) Acceptar la concessió de la subvenció en els termes de la resolució de concessió i 

comunicar aquesta acceptació a PalmaActiva. En tot cas, si en el termini de 5 dies no es 

produeix aquesta comunicació, s’entén que l’accepta. 

c) Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat subvencionada o adoptar el 

comportament que fonamenta la concessió de la subvenció. 

d) Justificar davant l’òrgan atorgant el compliment dels requisits i les condicions, i també la 

realització de l’activitat subvencionada i el compliment de la finalitat que determina la 

concessió de la subvenció. 

e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que ha d’efectuar l’òrgan concedent, si 

s’escau, i a qualssevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els 

òrgans de control competents, tant estatals com comunitaris, amb l’aportació de tota la 

informació que li sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors. 

f) Permetre el seguiment de les activitats i atendre la petició d’informació que PalmaActiva 

pugui fer per a comprovar l’ús que es fa de l’ajut rebut. 

g) Comunicar per escrit a PalmaActiva tots els canvis, les anul·lacions o qualsevol eventualitat 

que afectin el projecte o l’activitat presentada. 

h) Acudir a les reunions convocades per la persona responsable del seguiment de les 

subvencions atorgades. 

i) Comunicar a PalmaActiva la sol·licitud o l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o 

recursos que financin les activitats subvencionades. 

j) Acreditar, abans que es dicti la proposta de resolució, certificació que s’està al corrent en 

el compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social i l’Ajuntament de 

Palma. 

k) Portar els llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament 

auditats, en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial, aplicable a la persona 

beneficiària en cada cas, i deixar-hi constància de la percepció i l’aplicació de la subvenció. 

l) Conservar els documents justificatius de les despeses corresponents a l’activitat 

subvencionada durant cinc anys i posar-los a la disposició de PalmaActiva quan els sol·liciti. 

Donar publicitat a la subvenció atorgada, qualsevol que sigui l’import, fent constar el patrocini 

de PalmaActiva i incloure el seu logotip en tot el material de promoció i altre que es generi en 

la realització l’activitat/projecte i si aquest ja ha estat realitzat, al seu web o altres mitjans de 

comunicació o publicitat ordinaris de què disposi: revistes, comunicats, etc. a instància de 

l’òrgan concedent. 

m) Si es trobàs en situació d’alguna de les causes de reintegrament, reintegrar els fons 

percebuts segons el que preveu el títol IV de l’Ordenança municipal de subvencions. 
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14. REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT 
PalmaActiva procedirà a l’anul·lació i a la revocació total o parcial de la subvenció proposada o 

atorgada, sense perjudici de l’exigència d’altre tipus de responsabilitats (art. 52 i següents de 

l’Ordenança municipal de subvencions) en els supòsits següents: 

 

 Falsedat o ocultació en les dades aportades que hagin motivat l’atorgament de la 

subvenció. 

 Incompliment de les condicions imposades als beneficiaris amb motiu de la concessió 

de la subvenció. 

 Incompliment de la finalitat per a la qual la subvenció fou atorgada. 

 L’incompliment de l’obligació de justificació en el termini establert o la justificació 

insuficient. 

 L’incompliment de condicions de la resolució de concessió, incloses les de difusió. 

 Incompliment de les obligacions comptables, registrals o de conservació de 

documents. 

 La resistència, l’excusa, l’obstrucció o la negativa a les actuacions de comprovació i 

control per part de l’òrgan tutor de la subvenció. 

 Altres causes previstes als articles 37 de la Llei 38/2003 i 44 del Decret legislatiu 

2/2005, de 28 de desembre. 

 

15. INFRACCIONS I SANCIONS 
L’incompliment d’aquestes bases i de la normativa vigent en matèria de subvencions està 

sotmès al règim d’infraccions i sancions del títol V del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de 

desembre, que aprova el text refós de la Llei de subvencions, títol V de la Llei 38/2003, de 17 

de novembre, general de subvencions, capítol V del règim sancionador de l’Ordenança 

Municipal de subvencions de l’Ajuntament de Palma i a la resta de la normativa que hi sigui 

d’aplicació. 

 
16. PUBLICACIÓ 
Aquestes Bases s’han de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears, a la Base de Dades 

Nacional de Subvencions i a la pàgina web de PalmaActiva, i entraran en vigor l’endemà de la 

publicació al BOIB. 

 

Segons l’art. 112 de la Llei 39/2015, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 

públiques i del procediment administratiu comú, contra aquesta resolució, que exhaureix la via 

administrativa, es pot interposar recurs de reposició davant l’òrgan que ha dictat la resolució 

en el termini d’un mes, o, segons l’art. 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció 

contenciosa administrativa, recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del 

Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos, comptats en 

ambdós casos des de l’endemà que s’hagi publicat. 

 

 

 


