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CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A LES PIME, MICROEMPRESES I 

AUTÒNOMS PER FER FRONT A LES CONSEQUÈNCIES ECONÒMIQUES DE LA COVID 19 
 
 
Donades les circumstàncies actuals; davant la crisis sanitària que està provocant la COVID 19 i 
les conseqüències econòmiques que se’n deriven i les que vindran; pensant en el model 
econòmic de la nostra ciutat, majoritàriament  dedicat al sector serveis; en la salvaguarda de 
l’interès general i per fer front i donar suport a les microempreses, petites empreses,  
autònoms i els llocs de feina que generen, que s’han vist afectades pel decret de declaració de 
l’estat d’alarma, per salvaguardar la seva subsistència actual i la seva viabilitat futura, i per tal 
d’assegurar la continuïtat de les activitats i dels treballadors que en depenen, se n’estableix la 
convocatòria d’ajudes directes. 
 
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.  
 
El Decret llei 2/2014, de 21 de novembre, de mesures urgents per 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. A l’àmbit autonòmic 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 las Illes Balears.  
 
El Decret llei 8/2020, de 13 de maig, 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 pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, 
publicat en el BOIB núm. 84 de 15 de maig de 2020, estableix en el seu capítol IV un règim 
especial de concessió de subvencions i altres ajudes. D’acord amb l’anterior, i en virtut del que 
es disposa en l’article 25 de l’esmentat Decret Llei 8/2020, mitjançant aquesta Ordre 
s’estableixen les bases reguladores i s’aprova la convocatòria de les ajudes destinades a pal·liar 
els efectes econòmics de caràcter negatiu produït per la COVID  a les PIME i autònoms.   
 
El procediment de concessió de les ajudes referides en aquesta Ordre es tramitarà d’acord 
amb el que s’estableix en el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de subvencions, si bé en les especialitzacions indicades en el Decret Llei 
8/2020 i la resta de normes que li siguin d’aplicació.  
 
En aquest sentit, la Regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació, mitjançant l’Agència de 
Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Palma –PalmaActiva, amb aquestes bases, aprova 
el procediment i la convocatòria que han de regir les subvencions que es concedeixin en 
exercici de les funcions de promoció de l’economia local. Amb l’objectiu de donar suport, des 
d’un primer moment, a les microempreses, petites empreses, i els autònoms, que s’han vist 
afectats pels efectes de la COVID 19, ja sigui per l’obligació del tancament de les seves 
activitats ja sigui per disminució dels seus ingressos en almanco un 75 % de la seva facturació 
en relació amb els mesos de març, abril i maig de l’any anterior (2019).  
 
El desenvolupament local que versi sobre activitats de millora de la competitivitat empresarial, 
foment i promoció del comerç i el consum vénen atribuïdes a l’Àrea de Promoció Econòmica i 
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Ocupació, el Decret de Batllia d’organització dels serveis administratius de l’Ajuntament de 
Palma 201913026, de 28 de juny de 2019, BOIB  d’11 de juliol de 2019, i a l’organisme 
autònom PalmaActiva, art. IV dels seus estatuts, aprovats per l’Ajuntament en sessió ordinària 
de dia 26 de gener de 2012, BOIB núm. 16 de 02/02/2012. 
 
Aquesta convocatòria pública està prevista i emmarcada dins del Pla Estratègic de Subvencions 
de PalmaActiva 2020, dins el punts 1 ajudes a la recuperació i estabilitat de l’ocupació i 
generació de nova ocupació de qualitat i 4.3 ajudes a les petites empreses, microempreses i 
autònoms per fer front a les  despeses ordinàries i d’estructura aprovat pel Consell Rector de 
PalmaActiva, sessió de dia 4 de juny de 2020, aprovada per la corporació en els pressuposts 
generals de l’any 2020.    
 
1.OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
L’objecte d’aquestes bases és la regulació de les condicions que han de regir la concessió 
d’ajuts econòmics dirigits a:  
 
LÍNEA 1. Donar liquiditat de forma immediata a les petites empreses, microempreses i 
autònoms per pal·liar els efectes que l‘actual situació ha provocat quant a la caiguda dels seus 
ingressos per fer front a les seves despeses ordinàries i d’estructura durant l’estat d’alarma i 
fins als sis mesos posteriors, sempre que s’hagin vist afectades per l’obligat tancament de les 
seves activitats o s’hagin vist afectades per la reducció en la seva facturació d’almanco el 75%. 
 
1.1 Establiments comercials, empreses de serveis i autònoms amb activitats que es 
desenvolupin a un establiment permanent, situat a peu de carrer i amb obertura al públic en 
general, ubicats al municipal de Palma.   
 
1.2 Empreses i autònoms amb activitats situades fora d’establiment permanent, o que no 
estiguin situats a peu de carrer, de comerç, serveis i professionals, ubicats al terme municipal 
de Palma.   
 
LÍNEA 2. Contribuir a la recuperació i l’estabilitat de l’ocupació i al foment de la nova 
contractació, a aquelles empreses beneficiaries de la línea I, amb treballadors a càrrec, que 
s’han vist afectades pel tancament o per la disminució en un 75 % de la seva facturació.   
 
Dins els límits pressupostaris previstos, en règim d’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, sempre que compleixin els requisits establerts als punts 4 i 5 
d’aquesta convocatòria.  
 
 
2. RÈGIM JURÍDIC 
 

La concessió de les subvencions es tramita en règim d’avaluació individualitzada d’acord amb 
allò que disposa article 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), l’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, art. 59 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, reglament de la llei de 
subvencions, Decret legislatiu 2/2005 de 28 de desembre, text refós de la llei de subvencions 
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de la CAIB, i bases d’execució del pressupost per l’any 2020, si bé es tindran en compte les 
especialitzacions indicades en el Decret Llei 8/2020 i la resta de normes que li siguin 
d’aplicació. 

La convocatòria està presidida pels principis d’igualtat i no discriminació, publicitat i 
transparència, concurrència i objectivitat. L’atorgament de les subvencions es condicionen al 
compliment de la finalitat d’interès general.  
 
Segons la base 40.3 del Text Refós de les Bases d’Execució del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Palma, l’òrgan competent per l’aprovació de la convocatòria i la concessió de 
la subvenció és la Junta de Govern. La concessió serà promoguda pel Consell Rector de 
PalmaActiva, a proposta de la Gerència per a la seva aprovació per Junta de Govern. 
 
S’elevaran a Junta de Govern l’Acord d’aprovació de la convocatòria i les bases de la subvenció 
així com l’Acord d’aprovació de la justificació, concessió i pagament.  
 
Per tal d’agilitzar els tràmit d’aquests ajuts, donades les circumstàncies, i a l’ampra del Decret 
Llei 8/2020 quant a la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques, 
es faculta a la Gerència de PalmaActiva per l’aprovació dels acords provisionals dels quals es 
donarà compte a la primera sessió del  Consell Rector que se celebri i a la primera Junta de 
Govern.  
 
 
3. CRÈDITS PRESSUPOSTARIS 
 
Aquesta convocatòria de subvencions compta amb el pressupost màxim de 1.772.000 euros. 
Les obligacions econòmiques derivades de la concessió de subvencions d’aquesta convocatòria 
són:  
 
LINEA 1: amb un pressupost màxim de 1.346.000 euros, que van a càrrec de l’aplicació 
pressupostaria 40.43330.47000.00 del pressupost de despeses de PalmaActiva de l’any 2020.  
 
LINEA 2: amb un pressupost màxim de 426.000 euros, que van a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 10.24110.4700000  del pressupost de despeses de PalmaActiva de l’any 2020.  
 
Si abans que acabi el termini de presentació de sol·licituds es produís un increment de crèdit a 
les partides citades, aquest import se sumarà al ja existent i es repartirà entre els sol·licitants 
de la mateixa manera que la resta del pressupost i fins a l’exhauriment total del crèdit.  
 
Els sol·licitants que compleixen els requisits per adquirir la condició de beneficiaris podran 
optar a la concessió de la subvenció mentre hi hagi pressupost a cada una de les partides de 
forma independent; és a dir, si s’exhaureix els pressupost d’una de les dues línees però resta 
pressupost a l’altra, es podrà atorgar l’ajut sols per la línea en la qual efectivament hagi 
consignació.  
 
4. DESTINATARIS I ENTITATS BENEFICIÀRIES DE LA CONVOCATÒRIA 
  
Els beneficiaris poden ser persones físiques o jurídiques, comunitats de béns, societat civils o 
altres entitats econòmiques amb o sense personalitat jurídica, legalment constituïdes, que  
desenvolupin la seva activitat econòmica al municipi de Palma, sempre que es compleixin un 
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dels dos supòsits que motiven la concessió de la subvenció i compleixin els requisits d’aquesta 
convocatòria: 
 
1. Que l’activitat que desenvolupin s’hagi vist afectada pel tancament obligatori d’establiments 
a l’empara del RD 465/2020, de 17 de març que modifica l’article 10 del RD 463/2020, de 14 de 
març, sempre que l’activitat afectada pel tancament no s’hagi vist compensada per un 
increment de la facturació mitjançant un increment del volum de negoci on line o telefònic del 
sol·licitant.  
 
2. O que l’activitat que desenvolupen hagi sofert una reducció de la seva facturació d’almanco 
el 75 % en relació amb la mitjana efectuada en els mesos de març, abril i maig de l’any 2019. 
En el cas que no sigui possible aquesta comparativa es tindrà en compte la facturació dels 
mesos directament anteriors a la data de la declaració de l’estat d’alarma.   
 
Aquestes circumstàncies es justificaran mitjançant l’aportació dels documents que s’indiquen 
al punt 8 d’aquestes bases.  
  
I que compleixin els requisits següents:       
1. Que l’activitat econòmica sigui desenvolupada per una petita empresa, microempresa o 
autònom, entenent per: - Microempresa: entenent com a tal la que ocupi a 10 o menys de 10 
treballadors i tingui un balanç general anual que no superi els 2 milions d’euros (TC2 i còpia 
acarada dels darrers comptes anuals presentats al registre mercantil i/o impost de societats 
per a les entitats amb personalitat jurídica, darrera declaració de la renda per als autònoms). - 
Petita Empresa entenent com a tal la que ocupi a 25 o menys treballadors i el balanç general 
anual no superi els 5 milions d’euros (TC2 i còpia acarada dels darrers comptes anuals 
presentats al registre mercantil i/o impost de societats per a les entitats amb personalitat 
jurídica,  darrera declaració de la renda per als autònoms). Per el càlcul del promig de plantilla 
es consideraran els treballadors i les treballadores per any a jornada completa. En el cas de 
persones treballadores amb jornada parcial, el seu còmput serà proporcional a les hores 
treballades. Que la superfície comercial de l’establiment no superi els 500 metres quadrats de 
superfície de venda (per a més d’un local es tindrà en compte que cada un dels locals no superi 
els 500 metres quadrats de venda, per al càlcul de les superfícies s’estarà al que consti a l’IAE). 
Que no estigui participada en més d’un 25 % per empreses que no reuneixin algun dels 
requisits anteriorment exposats (escriptura de constitució i estatuts). 
2. Que la seva activitat estigui donada d’alta, a la Seguretat Social, mútua professional i 
Hisenda, com a mínim des del dia abans de la declaració de l’estat d’alarma, i que a la data 
de la presentació de la sol·licitud  continuí d’alta, oberta i en funcionament. 
3. La seva activitat principal ha d’estar inclosa en alguns dels epígrafs de l’impost d’activitats 
econòmiques (IAE) que se citen a continuació:  
- Activitats de comerç detallista: Grup 641: tots els epígrafs; Grup 642: tots els epígrafs;  Grup 
643: tots els epígrafs; Grup 644: tots els epígrafs; Grup 645: tots els epígrafs; Grup 647: tots els 
epígrafs, excepte el 647.5; Grup 651: tots els epígrafs; Grup 652: tots els epígrafs, excepte el 
652.1; Grup 653: tots els epígrafs; Grup 654: únicament els epígrafs 654.2 i 654.6; Grup 656: 
tots els epígrafs; Grup 657: tots els epígrafs; Grup 659: tots els epígrafs; Grup 662: tots els 
epígrafs; Grup 663 tots els epígrafs; epígraf 674.1 (sempre que l’Impost de circulació sigui de 
Palma)   
- Activitat de restauració: Activitats de restauració: Grup 671: tots els epígrafs; Grup 672: tots 
els epígrafs; Grup 676: tots els epígrafs; Grup 673 tots els epígrafs.  
 - Activitats de serveis: Grup 971: tots els epígrafs; Grup 972: tots els epígrafs;  
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- Activitats Empresarials: Grup 355 únicament 355.2, Grup 474 tots els epígrafs excepte 474.2; 
Grup 476 tots els epígrafs; grup 844 ; Grup 961 tots els epígrafs; grup 973 únicament 973.1.  
4. Que no estigui exclosa de l’accés a subvencions públiques per la comissió d’infraccions, 
art. 10 de l’Ordenança Municipal de Subvencions.  
5. No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l’art. 13.2 de la Llei 38/2003 general 
de subvencions.  
6. En el cas de les comunitat de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense 
personalitat jurídica s’haurà de nomenar un persona representant apoderada. Així mateix, 
tal com es preveu a l’article 11.3 de la Llei general de subvencions, la comunitat de bens o la 
agrupació no es podrà dissoldre fins que transcorri el termini de participació al que 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 
beneficiaria, en funció dels que participaran en els drets i obligacions derivats de la 
subvenció.   
7. En cap cas l’import de la subvenció unit al d’altres possibles subvencions o ajudes per la 
mateixa finalitat provinents de qualsevol administració pública podrà superar la minva 
d’ingressos de l’activitat com a conseqüència de la crisi provocada per la COVID 19.  
8. Queden  excloses les associacions, fundacions i, en general, les entitats sense ànim de 
lucre i el personal autònom col·laborador. 
 
 
5. LÍNEES I QUANTIA DELS AJUTS 
 
LINEA 1: SUBVENCIONS PER A PERSONES FÍSIQUES I JURÍDIQUES AMB ACTIVITAT AFECTADA 
PER LA DECLARACIÓ DE L’ESTAT D’ALARMA   
 
1. Establiments comercials, empreses de serveis i autònoms amb activitats que es 
desenvolupin a un establiment permanent ubicat a peu de carrer, amb obertura general al 
públic, situats al terme municipal de Palma.   
 
Es concedirà una quantitat fixa de 2.500€  per a persones físiques i jurídiques, amb o sense 
treballadors al seu càrrec, quan la seva activitat s’hagi vist afectada pel tancament obligatori 
d’establiments a l’empara del RD 465/2020, de 17 de març que modifica l’article 10 del RD 
463/2020, de 14 de març.  
 
Es concedirà una quantitat fixa de 2.000€  per a persones físiques i jurídiques, amb o sense 
treballadors al seu càrrec, quan la seva activitat no s’hagi vist afectada pel tancament  
obligatori d’establiments a l’empara del RD 465/2020, de 17 de març que modifica l’article 10 
del RD  463/2020, de 14 de març si han sofert una reducció de la seva facturació en els mesos 
de març, abril i maig de 2020 d’almanco el 75 %, en relació amb la mitjana efectuada en els 
mateixos mesos de l’any 2019 o que donada la seva estacionalitat hagin vist reduïts els seus 
ingressos atenent a la seva facturació durant el mateix període de l’any 2019. 
 
Quant la persona no porti d’alta el temps suficient per poder fer aquesta comparativa, es 
miraran els tres mesos d’activitat immediatament anteriors a la declaració de l’estat d’alarma.  
La reducció en la facturació s’acreditarà amb la presentació de la documentació requerida al 
punt 8 d’aquestes bases.  
 
2. Empreses i autònoms amb activitats situades fora d’establiment permanent o no situats a 
peu de carrer, de comerç, serveis i professionals, ubicats al terme municipal de Palma.   
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Es concedirà una quantitat fixa de 1.500€  per a persones físiques i jurídiques, amb o sense 
treballadors al seu càrrec, quan la seva activitat s’hagi vist afectada pel tancament obligatori 
d’establiments a l’empara del RD 465/2020, de 17 de març que modifica l’article 10 del RD 
463/2020, de 14 de març.   
 
Es concedirà una quantitat fixa de 1.000€  per  a persones físiques i jurídiques amb o sense 
treballadors al seu càrrec quant la seva activitat no s’hagi vist afectada pel tancament  
obligatori d’establiments a l’empara del RD 465/2020, de 17 de març que modifica l’article 10 
del RD  463/2020, de 14 de març si han sofert una reducció de la seva facturació en els mesos 
de març abril i maig de 2020 d’almanco el 75 %, en relació amb la mitjana efectuada en els 
mateixos mesos de l’any 2019 o que donada la seva estacionalitat hagin vist reduïts els seus 
ingressos atenent a la seva facturació durant el mateix període de l’any 2019. 
 
Quant la persona no porti d’alta el temps suficient per poder fer aquesta comparativa, es 
miraran els tres mesos d’activitat immediatament anteriors a la declaració de l’estat d’alarma. 
La reducció en la facturació s’acreditarà amb la presentació de la documentació requerida al 
punt 8 d’aquestes bases.  
 
 
LINEA 2: SUBVENCIONS PER A PERSONES FÍSIQUES O JURÍDIQUES AMB TREBALLADORS A 
COMPTE per l’estabilitat en l’ocupació 
 
Aquelles empreses beneficiaries dels ajuts recollits a la línea I que tinguin treballadors a càrrec, 
podran veure augmentada l’ajuda:     
 
1. Es concedirà una quantitat variable per cada treballador reincorporat o mantingut, fins a 
una màxim de 3.000 euros per empresa: 
 
- Si han anat incorporant a l’empresa aquells treballadors procedents d’un ERTO per força 
major o per causes econòmiques, tècniques,organitzatives i de producció provocat per l’estat 
d’alarma, a partir del dia 11 de maig, i mantenint la mateixa jornada o superior que abans de la 
declaració de l’estat d’alarma, o bé hagin mantingut els seus treballadors en actiu en el seu lloc 
de feina mantenint la mateixa jornada o superior; es concedirà una quantia de 1.500€ per 
treballador.  
- En ambdós casos si la reincorporació o el manteniment s’ha produït amb una reducció de 
jornada, sempre que la jornada no sigui inferior a 20 hores setmanals, es concedirà una 
quantia de  1.000€ per treballador.  
 
Aquests contractes s’han de mantenir per un període mínim de 6 mesos des de la 
reincorporació o des del dia 11 de maig de 2020.  
 
2. Es concedirà una quantitat variable per a cada nova contractació que es produeixi, inclosa la 
incorporació de treballadors fixos discontinus, a partir del dia 11 de maig de 2020 i fins a la 
data de la presentació de la sol·licitud. Se subvencionarà fins a un màxim de 2.000€ per 
sol·licitant: 
 
- Si la durada del contracte és per 12 mesos o superior, a jornada completa, es concedirà una 
quantia de 1.000 euros; amb jornada inferior, amb un mínim de 20 hores, es concedirà una 
quantia de 500 euros. 
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- Si la durada del contracte es per 6 mesos o superior, a jornada completa, es concedirà una 
quantia de 600 euro; amb jornada inferior, amb un mínim de 20 hores, es concedirà una 
quantia de 300 euros. 
- Si la durada del contracte es per 4 mesos o superior, a jornada completa, es concedirà una 
quantia de 300 euros; amb jornada inferior, amb un mínim de 20 hores, es concedirà una 
quantia de 150 euros.  
  
3. Es concedirà una quantia de 500€ per treballador/a fins un màxim de 1.500€ per sol·licitant 
a aquelles empreses que, a partir de la data 11 de maig de 2020, reconverteixin contractes de 
durada determinada a indefinida o facin noves contractacions indefinides.   
 
Els imports de cada una de les dues línees i dels seus trams es podran sumar amb un límit 
màxim de 9.000 euros per sol·licitant. 
 
  
6. COMPATIBILITATS  
 
Les subvencions regulades a aquestes bases són compatibles amb altres ajuts que tinguin la 
mateixa finalitat, tot respectant el disposat als articles 19.3 de la Llei general de subvencions. A 
aquest efecte, 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 el mateix objecte de la subvenció i qualsevol altre modificació d’igual naturalesa que 
afecti el pressupost de la subvenció presentat i aprovat.  
 
Si escau, caldrà tenir en compte el règim de “minimis” al que estan sotmeses, Reglament (UE) 
1407/2013, de 18 de desembre, de la Comissió, relatiu a la aplicació dels articles 107 i 108 del 
Tractat de Funcionament de la UE a les ajudes de minimis (DOUE L352 de 24.12.2013).  
  
 
7. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS i TERMINIS 
 
Les sol·licituds es poden presentar a partir del dia següent de la publicació al BOIB i durant 
els 30 dies hàbils següents a aquesta publicació.  
 
Es presentarà una única sol·licitud per empresa mitjançant models normalitzats que estaran a 
disposició dels sol·licitants a la pàgina web de PalmaActiva. 
 
Es presentaran exclusivament, en virtut de l’article 25 del Decret llei 8/2020 de 13 de maig, 
per via telemàtica, fent ús del canal d’accés que es preveu a l’art 12 i 14 de la Llei 39/2015 d’1 
d’octubre de procediment administratiu comú mitjançant el correu electrònic que s’habilitarà  
a la pàgina web de PalmaActiva, www.palmaactiva.com, signada electrònicament pel 
representant legal o persona facultada o mitjançant firma personal.  
 
Tant les persones jurídiques com les persones físiques hauran de signar la seva sol·licitud 
mitjançant algun dels sistemes que s’habilitarà al formulari de sol·licitud. No s’admetrà cap 
sol·licitud que no vagi signada.   
 
La presentació de sol·licitud per part dels interessats implica l’acceptació del contingut 
d’aquestes bases.   
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8. DOCUMENTACIÓ PRECEPTIVA  
 
1. Sol·licitud  
2. Declaració Responsable  
3. Documentació que cal aportar: 
En el cas de persones físiques: 
- DNI o NIE. 
- Resolució/certificat d’alta en el règim de treballadors autònoms o mútua professional 
corresponent i darrer rebut d’autònom.  
En el cas de persones jurídiques, comunitat de béns, i altres entitats amb o sense personalitat 
jurídica: 
- NIF/CIF de l’entitat. 
- DNI/NIF de la persona signant de la sol·licitud o del representant de l’entitat amb poder 
suficient i acreditació de la representació. 
- Poder de representació per la tramitació per compareixença electrònica  
- Escriptura de constitució de l’entitat i Estatus inscrits al registre corresponent.    
- Darrera declaració de l’Impost de Societats. 
 
A més, tant les persones físiques i jurídiques:  
1. Certificat censal en el qual consti a quin epígraf està donada d’alta l’activitat. 
2. En el cas de tenir persones treballadores al seu càrrec i voler beneficiar-se de la línea II, informe 
actualitzat de vida laboral d’empresa expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social; a 
més, en el cas d’incorporació de treballadors provinents d’ERTO la resolució favorable d’aquest 
expedient i la documentació acreditativa de la seva reincorporació.  
3. En el cas que sol·liciti la subvenció per haver patit la reducció del 75 % en la seva facturació, 
haurà de presentar informació comptable que ho justifiqui i permeti la comparació amb els mesos 
de referència de l’any 2019 o els mesos anteriors a la declaració de l’estat d’alarma. Aquesta 
reducció es podrà justificar bé mitjançant la presentació de la resolució de reconeixement de la 
reducció per la seva mútua col·laboradora de la Seguretat Social o en el cas de no tenir aquesta 
resolució cada sol·licitant haurà de quantificar la minva que ha de quedar reflectida en algun 
d’aquests documents:  
- Còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes. 
- Llibre diari d’ingressos i de despeses. 
- Llibre de registre de vendes i d’ingressos. 
- Llibre de compres i despeses. 
- Declaració de la renda en cas de persones físiques, comptes anuals presentades al registre 
mercantil.  
Quan la persona física no tingui la obligació de portar els llibres que acreditin el volum d’activitat, 
haurà d’acreditar aquesta reducció per qualsevol mitjà de prova admès en dret acompanyant la 
darrera declaració de la renda.   
4. Aquells empreses que es varen veure afectades pel tancament obligatori ho indicaran a la casella 
corresponent a la Declaració Responsable.  
5. Aquelles empreses que optin als ajuts recollits a la línea II d’aquesta convocatòria hauran de 
presentar informe de vida laboral de l’empresa expedit per la tresoreria General de la Seguretat 
Social; si els seus treballadors han estat amb ERTO, la resolució favorable d’aquest i la incorporació 
dels treballadors a la data de la sol·licitud.  
6. Quan la persona física o jurídica no porti d’alta el temps suficient per acreditar la reducció 
d’ingressos en comparació amb el mateix període de l’any anterior en curs, la valoració es durà 
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a terme tenint en compte el període d’activitat immediatament anterior. Haurà de presentar 
documentació comptable de tot el seu període d’activitat.  
7. Certificats de trobar-se al corrent de pagament són: 
- Certificat d’estar al corrent de pagaments a la Seguretat Social (específic per a sol·licitar 
subvencions). 
- Certificat d’estar al corrent de pagaments a Hisenda (específic per a sol·licitar subvencions). 
- Certificat de l’Ajuntament que no té deutes pendents (específic per a sol·licitar subvencions). Es 
podrà substituir per l’autorització expressa a PalmaActiva  per a l’obtenció d’aquesta dada.  
8. En el cas de persones físiques, jurídiques, comunitats de bens, societats civils o altres, que 
en el moment de sol·licitar la subvenció tinguessin concedit un ajornament de deute amb la 
Tresoreria de la Seguretat Social o amb l’Agència Tributària o amb la Tresoreria Municipal, 
hauran de presentar, juntament amb la sol·licitud, la resolució de la concessió de l’ajornament 
de deute.   
 
9. ESMENA DE DEFICIÈNCIES 
Presentada una sol·licitud, si s’observés 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 té per 
desistit en la seva sol·licitud amb els efectes previstos a l’art 93. i següents del mateix text 
legal. 
 
Totes les comunicacions i notificacions es faran de forma telemàtica a l’adreça de correu 
electrònic que indiqui la persona sol·licitant. 
 
10. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ  
 
La instrucció del procediment correspon a la persona titular del 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 d’Acord.  
 
Les sol·licituds es resoldran de forma individual, seran estudiades per ordre de presentació i es 
concediran les subvencions en el mateix ordre a totes aquelles que compleixin els requisits i les 
condicions previstos a la convocatòria, fins a l’exhauriment dels fons destinats. Aquelles 
sol·licituds que complint els requisits per adquirir la condició de beneficiari els manqui algun 
document preceptiu o d’acreditació se’ls concedirà un termini de 10 dies hàbils per poder 
presentar en un sol cop tota la documentació que els manqui; en aquest cas, la data de 
presentació que es tindrà en compte serà la de la presentació de tota la documentació 
completa.  
 
Es concedirà un termini de 10 dies hàbils per aquells que no compleixen els requisits per ser 
considerats beneficiaris perquè puguin al·legar allò que estimin oportú. Transcorregut aquest 
termini, i un cop estudiades les al·legacions, es dictarà una acord per donar resposta a 
aquestes.  

 
L’Òrgan Instructor publicarà a la pàgina web de PalmaActiva a l’efecte de notificació, les llistes 
amb: 
- aquells sol·licitants que compleixin els requisits i hagin presentat tota la documentació 
correctament, que adquiriran la condició de beneficiaris 
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- aquells sol·licitants als quals, tot i complir amb els requisits per adquirir la condició de 
beneficiaris, els manqui algun document, als quals se’ls concedirà un termini de 10 dies per 
presentació d’esmenes de deficiències 
- aquells sol·licitants que no puguin adquirir la condició de beneficiaris als quals se’ls concedeix 
el termini de 10 dies per presentar al·legacions davant el mateix òrgan per incompliment de 
requisits.  
 
Aquestes publicacions no creen dret algun a favor dels beneficiaris proposats davant 
l’Administració mentre no s’hagi notificat l’acord definitiu de concessió.  
 
Un cop es vagin publicant les llistes, als sol·licitants que adquireixin la condició de beneficiaris 
se’ls concedirà un termini de 5 dies hàbils des de l’endemà de cada publicació, per tal que els 
beneficiaris manifestin la seva acceptació. Transcorregut aquest termini es dictarà Acord de 
concessió i pagament per aquest grup de beneficiaris.  
  
L’Acord de concessió contindrà la quantia de la subvenció atorgada i també les condicions i 
obligacions a las quals s’ha de subjectar el beneficiari; també, si n’és el cas, la desestimació 
expressa d’aquelles que no compleixin requisits i no hagin aportat la documentació en els 
terminis establerts degudament motivades.  
 
Els acords de concessió o denegació definitius de les subvencions que posin fi a la via 
administrativa han de ser motivats i s’han de notificar als interessats segons els art 40 i 
següents la Llei 39/15 LRJPA-PAC. Per fer efectiva aquesta notificació s’enviarà una missatge a 
l’adreça electrònica que el sol·licitant hagi designat per notificacions, amb l’enllaç on es 
penjarà el text íntegre amb la indicació dels recursos que procedeixin, i es publicarà a la web 
de PalmaActiva. 
 
La concessió de la subvenció s’efectuarà en règim d’avaluació individualitzada, essent el criteri 
de valoració la data i hora en què figuri registrada la sol·licitud amb la totalitat de la 
documentació i justificants indicats a la convocatòria.  En el cas que es presenti la sol·licitud 
amb manca de documentació, es considerarà com a data de registre d’entrada la data de la 
darrera presentació amb la totalitat de la documentació. Els ajuts es concediran fins a 
l’exhauriment del crèdit.  
 
Els ajuts es concediran fins a l’exhauriment del crèdit, si abans que acabi el termini per la 
presentació de sol·licituds el crèdit quedes exhaurit es publicarà aquest fet al BOIB per tal que 
no es presentin més sol·licituds.   
 
Aquelles sol·licituds que complint amb els requisits per adquirir la condició de beneficiari hagin 
quedat excloses per exhauriment del crèdit quedaran en una llista ordenada segons el criteri 
de la de la data d’entrada amb la documentació complerta pel cas que s’aprovés una ampliació 
de crèdit.  Aquesta llista es publicarà a la pàgina web de PalmaActiva a l’efecte de notificació.  
 
11. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS 
 
- Mantenir l’activitat empresarial durant els  6  mesos següents a la data de finalització de 
l’estat d’alarma. També, en el cas d’haver rebut subvenció per l’estabilitat de l’ocupació, 
mantenir els llocs de treball o el contractes objecte de la subvenció durant els terminis i les 
condicions indicats al punt 5 d’aquestes bases. 
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- Les previstes als arts. 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. 
- 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. 
- Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat subvencionada o adoptar el 
comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.  
- 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.  
- Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que ha d’efectuar l’òrgan concedent, si 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. 
- Permetre el seguiment de les activitats i la petició d’informació que PalmaActiva pugui fer per 
comprovar l’ús que es fa de l’ajut rebut. 
- Comunicar per escrit a PalmaActiva de tots els canvis, les anul·lacions o qualsevol eventualitat 
que afectin el projecte  o l’activitat presentada. 
- Acudir a les reunions convocades per la persona responsable del seguiment de les 
subvencions atorgades. 
- Comunicar a PalmaActiva la sol·licitud o l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o 
recursos que financin les activitats subvencionades. 
- Acreditar, abans que es dicti la proposta de resolució definitiva, certificació que està al 
corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social i 
l’Ajuntament de Palma. 
- 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. 
- 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, a la seva web o altres 
mitjans de comunicació o publicitat ordinaris de què en disposi: revistes, comunicats, etc. 
- Si es trobes en situació d’alguna de les causes de reintegrament, reintegrar el fons percebuts 
segons el previstes al títol IV de l’Ordenança Municipal de Subvencions. 
- No resultarà d’aplicació el compromís de manteniment de l’ocupació en el cas d’empreses en 
les quals concorri un risc de concurs de creditors en els termes de l’article 5 de la Llei 22/2003 
de 9 de juliol, Concursal.  
 
 
12. JUSTIFICACIÓ I CONTROL DE L’ACOMPLIMENT  
 
1. El control de les obligacions exigides al punt anterior se efectuarà mitjançant la presentació 
del compte justificatiu simplificat que es posarà a disposició dels beneficiaris. La comprovació 
la durà a terme l’òrgan instructor.  
2. La persona beneficiaria haurà de presentar en el  7è  mes a comptar a partir del dia següent 
de la finalització de l’estat d’alarma la documentació següent: 
- Certificat actualitzat de la situació censal que indiqui l’activitat econòmica.   
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- Darrer rebut d’autònom o Resolució/ certificació de l’alta al Règim corresponent de la 
Seguretat Social o Mútua professional corresponent de la persona física o de la persona 
administradora actualitzat.  
- En el cas que hagi rebut ajuts per estabilitat de l’ocupació, informe de vida laboral de l’empresa 
expedit per la tresoreria General de la Seguretat actualitzat.  
- En el cas que hagi rebut altres ajuts pel mateix objecte haurà d’acreditar que els imports 
sumats no superen el cost total dels conceptes subvencionats per cada una de les línees aplicat 
al període de 6 mesos a partir del dia següent a la notificació de la concessió.  
3. La justificació de las subvenciones requerirà l’aprovació de l’òrgan concedent, previ informe 
de l’òrgan instructor. 
 
L’òrgan instructor dictarà un Acord de comprovació de justificació de les subvencions que es 
varen concedir que elevarà a la Junta de Govern per la seva aprovació.   
 
13. PAGAMENT 
 
Conforme amb l’art. 41 de l’Ordenança Municipal de subvencions i les bases d’execució del 
pressupost, l'import de les subvencions s'abona una vegada comprovat el compliment dels 
requisits per adquirir la condició de beneficiari i de les circumstàncies que es recullen als punts 
4 i 8 d’aquestes bases. L’abonament de la subvenció es fa en un sol pagament per cada 
sol·licitud. 
 
14. REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT 
 
PalmaActiva procedirà a l’anul·lació i 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 la 
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 art. 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. 
 


