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NORMATIVA SOBRE ELS AJUTS A LA REHABILITACIÓ ALS BARRIS DE CAMP REDÓ, SON 
GOTLEU I VERGE DE LLUC. 

 
Aquesta convocatòria de subvencions es troba dins del Pla Estratègic de Subvencions 
del PMHRB, tal i com es disposa a l’Article 4 de l’OMS, a l’article 10 i ss. de la LGS i a 
l’article 8.1 del RGS. 
 
Les subvencions que es recullen a aquesta normativa son, des de la perspectiva 
administrativa, una tècnica de foment de la rehabilitació i un procediment de 
col·laboració entre l’administració pública i els particulars per a la recuperació del 
Patrimoni Arquitectònic de la Ciutat de Palma i per a la regeneració del teixit social. 
 
Aquesta convocatòria està presidida pels principis de igualtat i no discriminació, 
publicitat, transparència, concurrència i objectivitat, així com pels d’eficàcia, en 
compliment dels objectius fixats i d’eficiència en assignació i utilització dels recursos 
públics. Així mateix, s’integra dins de les funcions que en matèria social i de rehabilitació 
arquitectònica formen part dels objectius del PMH-RIBA  
 
1. OBJECTIUS DELS AJUTS. Com a continuació del programa establert per l'Ajuntament 
de Palma i el PMHRB amb la finalitat d’aconseguir la recuperació del Patrimoni 
Arquitectònic de la Ciutat de Palma, i continuar amb la tasca de frenar la degradació, 
deguda principalment a l’estat en que es troben les edificacions, es pretén mitjançant 
aquesta normativa estimular i potenciar la dinàmica de conservació periòdica de les 
edificacions que constitueixen el referit patrimoni, amb l’objectiu de mantenir-les en 
condicions adequades mitjançant una sèrie de mesures que s’estableixen a iniciativa de 
l’administració municipal. L’objecte de la convocatòria és la concessió d’ajuts econòmics 
per a manteniment, conservació i rehabilitació d’edificis d’habitatges així com per a la 
millora de la seva accessibilitat, 
 
Les barriades de Camp Redó, Son Gotleu i Verge de Lluc estan assenyalades actualment 
dins de les àrees vulnerables de Palma i incloses dins del Pla Estratègic de Ciutat, donat 
que es troben immerses dins una situació de progressiva degradació arquitectònica i 
urbanística, que requereix l’adopció de mesures amb l’objectiu d’aturar-la i mantenir el 
patrimoni existent. 
 
Amb la actuació actual es pretén assolir una recuperació funcional i estètica dels blocs 
d’habitatges de les barriades. A data d’avui molts dels edificis presenten problemes 
seriosos a les instal·lacions de subministrament elèctric, actualment (tant el principal 
com les derivacions a habitatges) van per façana sense cap tipus de protecció, 
presenten també alguns problemes als forjats de les dependències humides 
(majoritàriament banys) deguts a la ruptura de les biguetes ceràmiques per filtracions 
d’humitats. Per altre banda, ressaltem la inexistència de quadres de comptadors (alguns 
comptadors encara els podem trobar a l’interior dels habitatges) i l’estat actual dels 
comptadors d’aigua, i la precarietat dels (pocs) recintes de subministrament de gas. En 
quant a cobertes, es poden veure boscos d’antenes sense cap ordenació, algunes 
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bugaderies encara mantenen el tancament per lames de fibrociment, les xarxes de 
sanejament s’han de actualitzar i a totes les barriades s’han de realitzar els IAE (IEE) dels 
edificis que encara no l’hagin passat.  
 
El finançament dels ajuts establerts en aquesta normativa, amb càrrec als pressupostos 
de l'Ajuntament de Palma i gestionats pel Patronat, quedaran limitats a les 
disponibilitats pressupostaries que en cada exercici i s’adequaran al que es fitxa a 
l’Ordenança Municipal de Subvencions i a les Bases per l’execució del pressupost 
municipal de 2018, amés del Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel que 
s’aprova el Text Refós de la Llei de Subvencions i la resta de normativa que li sigui 
d’aplicació. 
 
 
2. ÀMBIT DE APLICACIÓ.  
 
Habitatges zona central Camp Redó  
 

 
 
 
Habitatges zona central Camp Redó  
 
Carrers: 
FELIP II.........................................................  nombres parells del 2 al 4B 
CAN FOSSER (passatge particular)..............  tots els números 
CASTILLO DE OLITE...................................... tots els números 
JOAN DE AUSTRIA ......................................  parells del 2 al 4B, senars del 1 al 3B 
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EBRO (passatge particular) .........................  tots els números 
VARA DE REY (passatge particular) ............ tots els números 
ALFONS EL SAVI .........................................  parells del 2 al 4B, senars del 1 al 3C 
GENERAL RIERA .........................................  parells el 120 
INFANT PAGÀ ............................................  parells el 18, senars del 21 al 25B 
COTLLIURE .................................................  senars del 17 al 21B 
 
 
Habitatges zona central de Son Gotleu 
 
L’àmbit d’aplicació correspon a les ARE/65-01 i ARE/65-02 del barri de Son Gotleu 
delimitades al PGOU de Palma vigent.   
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Habitatges zona central Son Gotleu 
 
Carrers: 
PICO TEIDE.........................................................   tots els números (1 al 3) 
PICO ALMANZOR ..............................................   tots els números (1 al 3) 
PICO AUÑAMENDI .............................................  tots els números (1 al 3) 
PICO PUIGMAL ..................................................  tots els números (1 al 3) 
INDALECIO PRIETO ............................................  parells del 28 al 44, senars del 25 al 
31 
CAMI DE SON GOTLEU ...................................... parells 54 al 56 
PICO ALCAZABA ................................................  número 2 
PICO VELETA.....................................................  parells del 2 al 10, senars del 1 al 3 
PICO MULHACEN  ..............................................  parells del 2 al 6, senars del 1 al 3 
PICO TEIDE  .......................................................   
PICO ANETO ..................................................... senars del 1 al 3, parells el 2 
SANTA FLORENTINA ....................................... parells del 46 al 58, senars del 49 al 
69 
TOMAS RULLÀN ............................................. parells del 52 al 82, senars del 51 al 
63 
SIETE PICOS .................................................... parells del 2 al 8, senars del 1 al 9 
PICO PEÑALARA  ........................................... parells del 2 al 10, senars el 1 
PICO CEBOLLERA............................................ parells del 2 al 6, senars del 1 al 5 
PICO MONCAYO .............................................. números  del 2 i 11 
PICOS DE EUROPA .......................................... parells del 2 al 10 
FRANCESC JULIÀ ............................................ parells del 46 al 50B 
PLAÇA FRA JOAN ALCINA ..............................  números del 1 al 3 
SAN FULGENCIO ............................................ senars del 11 al 27 
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Habitatges zona central de Verge de LLuc 
L’àmbit d’aplicació és la delimitació de l’ARE 57-01 del Barri de Verge de Lluc 
 

 
Habitatges zona central Verge de Lluc 
 
Carrers: 
ALFABIA......................................................... nombres 1,2,3,4 
PLAÇA FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE...... tots els números (1-9) 
GRECO .......................................................... tots els números (1-15a) I (2-12) 
MORENETA .................................................  parells del 2 AL 4, senars del 1 al 13 
GOYA ..........................................................  parells del 2 AL 16, senars del 1 al 7 
SO NA DOLÇA ............................................. senars del 1 al 5a 
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JUAN DE LA CIERVA ....................................  parells del 2 al 6, senars del 1 al 5 
CARDENAL CISNEROS..................................  parells del 2 al 4b, senars del 1 al 3 
URÀ  ...........................................................  parells del 2 al 6, senars del 1 al 5 
PASSATGE CALA  MURTA ...........................  el número 2 
PASSATGE CALA FIGUERA .......................... el número 2 
PASSATGE CALA MILLOR ............................ el número 2 
PASSATGE CALA MORLANDA........................ el número 2 
ARAGÒ ......................................................... els números 323 i 323a 
 
3. ACTUACIONS SUBVENCIONABLES. Les disposicions previstes a la present normativa 
seran aplicables a les actuacions següents: 
 
LÍNIA A) 
 

Les obres amb ordre d’execució obert per disciplina urbanística o com a resultat 
de l’IAE o ITE. Quedant excloses les edificacions que per qualsevol altre causa 
tenen un expedient disciplinari obert per l’Ajuntament de Palma fins que la 
situació que l’origines quedi esmenada. 
 
La rehabilitació de les lesions que afectin a la seguretat constructiva i funcional 
en façanes i altres elements comuns als edificis (instal·lacions, baixants, 
accessos, impermeabilitzacions....) 

 
LÍNIA B) 
 

L’adequació i agençament de les zones privades d’ús públic entre blocs, 
necessàries per assegurar la integritat dels vianants (arbrat en males condicions, 
voravies, calçada i enllumenat) amb ordre d’execució o sense ella.  

 
4. TIPUS D’AJUDES. Les ajudes de l’Ajuntament adoptaran la modalitat de subvenció a 
fons perdut, amb la condició prèvia que la resta del cost de les actuacions 
subvencionables l’assumeixi els beneficiaris de l’ajut. 
 
5. BENEFICIARIS DELS AJUTS. Podran accedir a les ajudes totes les persones físiques o 
jurídiques que hagin de realitzar l’activitat que en fonamenta l’atorgament o que es 
trobin en la situació que legitima la seva concessió (propietaris per us propi, Comunitats 
de propietaris i promotors per a lloguer,...) que no tinguin prevista la venda del seu 
habitatge fins els tres anys després de la rehabilitació i que no tinguin deutes amb les 
administracions públiques.  
 
5.1 CONDICIONS GENERALS QUE HAN DE COMPLIR ELS EDIFICIS. Les condicions 
generals a complir pels edificis son: 
 

1. Que estiguin situats dins l’àrea  delimitada en el punt 2., i comptin amb una 
antiguitat mínima de VINT (20) anys. 

2. Que l’edifici o edificis comptin amb l’adequació estructural i funcional o 
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d’habitabilitat; o be que es contempli dins el mateix projecte de rehabilitació  
l’execució de les obres necessàries.  

3. Que el tipus d’intervenció sigui l'adequat, recuperant-ne quant sigui possible els 
acabats originals i utilitzant tècniques i materials adients ajustats a la normativa 
vigent. S’inclouran les obres amb Ordre d’execució obert pel Dept. de disciplina 
urbanística de l’Ajuntament de Palma, com a resultat de l’IAE, o que presentin 
perill de caiguda d’elements a la via publica.  
Per altre banda quedaran excloses les edificacions que per qualsevol altre causa 
tenen un expedient disciplinari obert per l’Ajuntament de Palma fins que la 
situació que l’origines quedi esmenada. 

4. Les actuacions podran d’incloure mesures de millora de l’eficiència energètica i 
de l’adaptació (en la mesura del possible) a les condicions descrites al document 
DB-SUA del codi tècnic de l’edificació. 

5. Estar al corrent de pagaments amb l’administració municipal.  
6. Eliminar el cablejat vist al parament de façana, sempre i quan sigui possible. 

Com a mínim es procurarà la seva integració amb el parament de façana i la seva 
protecció.  

7. Eliminar les antenes individuals de televisió de les cobertes i substituir-les per 
antenes comunitàries. (Incloent-ne aquesta possibilitat com a subvencionable) 

8. Sol·licitar l’autorització prèvia i expressa al PMHRB per dur a terme qualsevol 
modificació del projecte subvencionat. Les sol·licituds de modificació substancial 
han de ser motivades i s’han de formular immediatament després de l’aparició 
de les circumstàncies que la justifiquin, especificant-ne les repercussions 
pressupostàries que impliquin. 

 
5.2. OBLIGACIONS A COMPLIR PELS BENEFICIARIS. Les obligacions i deures que han de 
complir els sol·licitants, i finalment beneficiaris, de les subvencions son: 
 

1. Tenir capacitat jurídica i d’obrar i la potestat de representació correctament 
delegada en el cas de les Comunitats de Propietaris. 

2. Dedicar l’habitatge o l’edifici objecte d’actuació subvencionada, a residència 
habitual i permanent o a lloguer durant un període mínim de TRES (3) anys a 
comptar des de la finalització de les obres.  

3. Comunicar al PMHRB l’acceptació de la subvenció en els termes de la resolució 
de la concessió. En tot cas, aquesta comunicació s’entén produïda 
automàticament si en el termini de DEU (10) dies des de l’endemà de la 
notificació de la proposta de resolució definitiva no es fa constar el contrari. 

4. Complir l’objectiu i executar el projecte que fonamenta la concessió de la 
subvenció. 

5. Justificar la realització de l’activitat, així com el compliment dels requisits i les 
condicions que determinen la concessió de la subvenció. 

6. Sotmetre’s a les condicions de comprovació que ha d’efectuar el PMHRB, si 
s’escau, així com qualssevol altres de comprovació i control financer que puguin 
realitzar els òrgans competents, tant municipals, autonòmics, nacionals i/o 
comunitaris. 

7. Comunicar al PMHRB l’obtenció d’altres subvencions o ajudes, ingressos o 
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recursos que financin les activitats subvencionades. Aquesta comunicació s’ha 
d’efectuar en el moment en què es concedeixi i, en tot cas, abans de la 
justificació de l’aplicació donada als fons rebuts. 

8. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, incloent-hi 
els documents electrònics, ja que poden ser objecte d’actuacions de 
comprovació i control. 

9. Donar l'adequada publicitat al caràcter públic del finançament. 
10. Comunicar, immediatament, qualsevol circumstància que alteri o dificulti el 

desenvolupament de l’activitat subvencionada. 
11. Si es troba en curs d’alguna de les causes de reintegrament, reintegrar la quantia 

percebuda 
 
6. SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ. Els interessats hauran de presentar al Registre 
General del Patronat Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barris – Av. Gabriel 
Alomar, 18, planta baixa (edifici Avingudes) 07006- o per qualsevol dels mitjans 
assenyalats a l’article 16 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les 
Administracions Públiques, durant el període de QUARANTA (40) dies hàbils, comprès 
des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOIB, la següent documentació: 
 

1. Imprès de sol·licitud d’ajuts degudament complimentat amb consignació del 
sol·licitant i/o del legal representant, direcció de notificacions, correu electrònic i 
telèfon de contacte.  

2. Plànol de situació de l’edifici on s’ha d’executar l’actuació a subvencionar. 
3. Documentació que acrediti la personalitat i representació del sol·licitant.  
4. Memòria descriptiva del tipus d’intervenció que es pretén dur a terme, amb el 

tipus de materials, color, textures,... així com les obres complementaries a 
realitzar per la propietat. 

5. Pressupost detallat dels treballs a realitzar. 
6. Projecte tècnic (que contengui memòria de l’actuació i pressupost de les obres) 

per substituir els punts 4 i 5. 
7. Manifestació expressa del termini d’execució de les obres, que no pot ser en cap 

cas superior al que es determini pels SSTT del PMHRIBA i per la Comissió de 
Valoració  

8. Fotocòpia compulsada de les notes simples registrals actualitzades de tots els 
habitatges de l’edifici. (En el cas de ser llogater de l’habitatge, contracte de 
lloguer i autorització escrita del propietari per efectuar les obres). 

9. Declaració expressa de no tenir cap expedient disciplinari obert relatiu a l’edifici 
pel que se demana la subvenció.  

10. Declaració jurada de no trobar-se sotmès a cap procediment de reintegrament 
de subvencions públiques o procediment sancionador.  

11. Autorització al PMH-RIBA del representant legal del sol·licitant per obtenir el 
certificat de estar al corrent de pagaments a davant l’Ajuntament.  

12. Fotografies de l’estat actual de la façana (2 jocs) i/o de les obres a efectuar. 
13. En cas d’edificis plurifamiliars, compromís de la Comunitat de Propietaris. En 

aquest cas la Comunitat haurà de justificar la conformitat de l’execució de les 
obres i de la sol·licitud de la subvenció mitjançant certificació del Secretari o 



                                                                     

 

Avda. Gabriel Alomar 18 (07002) Palma 
Tels 971 723284-  971 710940  . www.patronathabitatge.com – habitatge@hab.a-palma.es 

 

 

9 

document que acrediti la pressa de l’acord en els termes esmentats.  
 
14. Fitxar el termini d’execució de les obres.  
15. Còpia del IAE de l’edifici, ó informe tècnic, i de l’ordre d’execució, si fos el cas, o 

be llicència d’obres (sol·licitada o concedida) o be compromís de presentar 
informe de IAE al finalitzar les obres. 

16. Declaració expressa de totes les ajudes sol·licitades i/o rebudes per les 
actuacions contemplades dins aquesta normativa.   

17. Declaració jurada del compromís exprés de retornar la subvenció rebuda en cas 
de vendre l’habitatge durant els primers TRES (3) anys a comptar des de la 
rehabilitació.  

18. També es podrà presentar qualsevol altra documentació sobre el projecte o 
l’activitat que justifiqui la inversió que tingui a be presentar el sol·licitant. 

19. En el supòsit de presentar-se a la línea B), certificació o acta de TOTES les 
comunitats de propietaris afectades (integrants de la parcel·la cadastral o 
afectades per la zona en la que s’hi actuarà), manifestant expressament la seva 
conformitat amb les obres presentades i el compromís exprés de realitzar-les.  

 
 
D’acord amb el previst a l’article 68 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, si la sol·licitud no compleix els 
requisits que s’indiquen o no s’hi inclou la documentació necessària establerta a la 
convocatòria, l’òrgan competent requerirà d’interessat que corregeixi la falta o aporti 
els documents preceptius en el termini màxim i improrrogable de DEU (10) dies, i se li 
indicarà que si no ho fa es considerarà que ha desistit de la seva sol·licitud, prèvia 
resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos a l’article 21 de la Llei 
39/2015. 
 
7. ELEMENTS SUBVENCIONABLES. Seran elements subvencionables les obres resultants 
de lesions que afecten la seguretat constructiva i que requereixen una reparació urgent, 
les ordres d’execució obertes per disciplina urbanística o com a resultat de l’IAE, i la 
rehabilitació de façanes i altres elements comuns amb criteris de millora de sanejament, 
d’estalvi energètic si l’edifici compleix des del punt de vista estructural, i les tasques 
necessàries per assegurar la integritat dels vianants i veïns (a les zones privades d’ús 
públic).  

 
LÍNIA A) Obres amb ordre d’execució obert per disciplina urbanística o com a resultat 
de l’IAE o ITE negatius. La rehabilitació de les lesions que afectin a la seguretat 
constructiva i funcional en façanes i altres elements comuns als edificis (instal·lacions, 
baixants, accessos, impermeabilitzacions....) 
 
Els conceptes que es subvencionen per a aquesta línea són: 
 

• Redacció de projectes tècnics i informes previs necessaris. 

• Taxes per llicències urbanístiques. 
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• Impostos sobre construccions, instal·lacions i obres. 

• Obres de millora de l’accessibilitat dels edificis (instal·lació d’ascensors i 
supressió de barreres arquitectòniques fins a l’ascensor existent). 

• Obres de reparació de façanes, estructures i elements comuns dels 
edificis, que poden incloure: 

 
 
 Parament de façana, Rehabilitació, impermeabilització i aïllament. 
 Reparació biguetes de forjats  
 Col·locació de portes d’entrada  
 Col·locació de trapes/portes de coberta. 
 Restauració de les lames de formigó per aireació a les escales  
 Fioles, dintells i rebranques de portes i finestres. 
 Sòcols de protecció dels baixos de façana. 
 Rehabilitació, impermeabilització i aïllament de cobertes, 

transitables o intransitables. 
 Escales interiors comuns  
 Xarxes de serveis. (aigua potable, electricitat, recollida fecals i 

pluvials, gas...) 
 Creació quadre de comptadors, treballs necessàries.   
 Xemeneies i “shunts” 
 La eliminació de barreres arquitectòniques 
 Instal·lació d’energia solar tèrmica per aigua calenta sanitària (ACS) 

per a edificis plurifamiliars. 
 Eliminació del cablejat per façana, i renovació de les instal·lacions 

fins als comptadors, també a façanes ja rehabilitades o en bon estat 
de conservació segons el parer dels tècnics. 

 Eliminació dels boscos d’antenes a cobertes. 
 Adaptació de la imatge exterior dels establiments comercials a la 

normativa vigent i a la llengua catalana (Exclusivament els elements 
exteriors dels locals). 

 Honoraris tècnics, si escau. 
 
Queden excloses d’aquesta línia les edificacions que per qualsevol altre causa que no 
sigui ordre d’execució obert per disciplina urbanística o com a resultat de l’IAE o ITE, 
tenen un expedient disciplinari obert per l’Ajuntament de Palma fins que la situació que 
l’origines quedi esmenada. 

 
LÍNEA B: Adequació i agençament de les zones privades d’ús públic entre blocs, 
necessàries per assegurar la integritat dels vianants (arbrat en males condicions, 
voravies, calçada i enllumenat) amb ordre d’execució o sense ella.  
 
Els conceptes que es subvencionen per a aquesta línea són: 
 

• Redacció de projectes tècnics i informes previs necessaris. 
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• Taxes per llicències urbanístiques. 

• Impostos sobre construccions, instal·lacions i obres. 

• Obres de reparació de voravies i calçada  

• Poda i/o agençament d’arbrat en males condicions 

• Reparació, modificació, eliminació i/o col·locació d’enllumenat  

• En general qualsevol altre tasca producte d’una ordre d’execució o que 
pugui resultar necessària per a les zones indicades. 

 
 
 
 
8. AJUDES ECONÒMIQUES. A l’efecte d’aquesta normativa es considera pressupost 
protegit de les actuacions de rehabilitació el cost real de les obres (amb l’IVA exclòs) 
determinat per la suma del preu total del contracte de l’execució de les obres, els 
honoraris facultatius i de gestió i els tributs satisfets per raó de les actuacions, així com 
els costos de diagnosis i estudis previs a l’elaboració del projecte (incloent la emissió del 
preceptiu informe de IEE).  
 
El cost subvencionable de les obres incloent les despeses assenyalades abans no podran 
superar els costos migs de mercat corresponents a aquestes actuacions, i que es 
determinaran d’acord amb la darrera edició publicada de la base de dades de preus de 
la construcció del COAATMCA. 
 
Les ajudes de la present Normativa adopten la modalitat de subvenció a fons perdut, 
amb la condició prèvia que la persona o la comunitat interessada assumeixin la resta del 
cost de l’actuació subvencionable.  
 
D’acord el que disposa l’article 36 de l’OMS, aquestes subvencions tenen caire 
d’EXCEPCIONALS, condició que queda justificada donat el perfil dels destinataris de les 
mateixes, l’objecte de les actuacions a desenvolupar i de la localització de les barriades 
de Camp Redò, Son Gotleu i Verge de Lluc dins de les àrees vulnerables de Palma, 
incloses dins del Pla Estratègic de Ciutat. 
 
L’Ajuntament de Palma, a través del PMHRB, reconeixerà com a màxim la subvenció 
següent:  
 
LÍNIA A. 

� El 90% del pressupost subvencionable per a totes les obres i honoraris de 
l’apartat 7è. que compleixin els requisits de l’apartat 5è. 

� La quantia màxima d’aquesta subvenció no podrà superar els 35.000€ per edifici.  
 
LÍNIA B. 

� El 100% del pressupost subvencionable per a totes les obres i honoraris de 
l’apartat 7è. que compleixin els requisits de l’apartat 5è. 

� La quantia màxima d’aquesta subvenció no podrà superar els 25.000€ per zona 
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inter-edificis. 
 
No obstant això, segons el nivell d’execució de l’obra, en quant a qualitat, percentatge 
d’obra, o altres circumstàncies a valorar pels tècnics, es podrà minorar o anul·lar-ne la 
subvenció si els serveis tècnics del PMH-RIBA consideren deficient, inadequada o 
insuficient la intervenció. 
 
Una vegada concedida la subvenció per obres determinades, no es podrà tornar a 
sol·licitar ajuts per la mateixa línia en els TRES (3) anys següents a l’acabament de les 
obres. 
 
9. PROCEDIMENT PER A LA CONCESSIÓ. La concessió de les subvencions es durà a 
terme pel sistema de CONCURRÈNCIA COMPETITIVA regulat al Títol II de l’OMS, d’acord 
al següent procediment: 
 
 
9.1. INICI DEL PROCEDIMENT. El procediment s’inicia d’ofici mitjançant convocatòria 
promoguda pel Consell Rector del PMHRB a proposta del seu Gerent, per a la seva 
aprovació per l’òrgan competent, que és la Junta de Govern.  
 
9.2. SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ. Els interessats que compleixin els requisits 
establerts en aquestes bases han de presentar les sol·licituds al registre de les oficines 
del Patronat Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barris -Av. Gabriel Alomar, 18, 
planta baixa (edifici Avingudes) 07006- o per qualsevol dels mitjans assenyalats a 
l’article 16 Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, acompanyades de la documentació senyalada a l’apartat 6è. 
de la present normativa.  
 
9.3. TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS. El termini per a la 
presentació de sol·licituds i de la documentació requerida és de TRENTA (30) dies 
HÀBILS contats des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOIB. Les 
sol·licituds seran examinades amb rigorós ordre d’entrada. 
 
9.4. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS. Com a òrgan d’instrucció d’aquesta 
convocatòria es designen els departaments Jurídic i Tècnic del PMHRB. Els criteris per 
valorar les sol·licituds seran els següents: 
 
LÍNIA A) Puntuació màxima 14 punts.  
 

1. Les sol·licituds que presentin obres de necessitat urgent (fruit d’un 
informe d’IAE, d’una ordre d’execució...) 

6 PUNTS 

2. Les sol·licituds que presentin obres de necessitat urgent a criteri del 
SSTT del PMHRB. (En aquest cas, no s’ha de donar el punt 1.) 

4 PUNTS 

3. Les sol·licituds que ofereixin una garantia d’execució mes ràpida per 
disposar de llicencia municipal 

4 PUNTS 
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4. Les sol·licituds que puguin demostrar l’existència de fons de la 
comunitat de propietaris per l’execució de les obres o les que estiguin 
signades per la totalitat dels propietaris 

3 PUNTS 

5. Les sol·licituds que demostrin l’existència d’un tècnic pel control de 
les obres a dur a terme. 

1 PUNT 

 
LÍNIA B) . Puntuació màxima 14 punts.  
 

1. Les sol·licituds que presentin obres de necessitat urgent (fruit d’una 
ordre d’execució...) 

5 PUNTS 

2. Les sol·licituds que presentin obres de necessitat urgent a criteri del 
SSTT del PMHRB. (En aquest cas, no s’ha de donar el punt 1.) 

4 PUNTS 

3. Les sol·licituds que ofereixin una garantia d’execució mes ràpida per 
disposar de llicencia municipal 

4 PUNTS 

4. Les sol·licituds que puguin demostrar l’existència de fons de la 
comunitat de propietaris per l’execució de les obres o les que estiguin 
signades per la totalitat dels propietaris 

3 PUNTS 

5. Les sol·licituds que demostrin l’existència d’un tècnic pel control de 
les obres a dur a terme. 

1 PUNT 

6. les sol·licituds que s’hagin presentat a qualsevol dels apartats de la 
línea A d’aquestes subvencions. 

1 PUNT 

 
Com a criteri de PREFERÈNCIA i de desempat en cas de la mateixa puntuació, dins de les 
sol·licituds, seran preferents les que afectin a un major nombre de vivendes, i en cas de 
igualtat en el nombre d’habitatges, es concediran per ordre d’entrada de la sol·licitud 
amb l’expedient complet. 

 
Els Serveis Tècnics del PMHRB emetran un informe valorant la quantia del pressupost 
presentat en funció del projecte, les memòries de materials i treballs i sobre la idoneïtat 
del termini d’execució presentat.  
 
Aquest informe només tindrà validesa per l’expedient de subvenció que es tramita al 
PMHRB, per la qual cosa s’expedirà sense perjudici dels que siguin preceptius per 
obtenir llicència o qualsevol altra finalitat.  
 
Aquest procediment implica la possibilitat de reformulació a la baixa de les subvencions 
sol·licitades segons s’estableix a la LGS.  
 
Es crea, per a l’examen de les sol·licituds i l’emissió d’un informe que serveixi com a 
base a la proposta de resolució, d’acord amb els requisits establerts en aquestes bases, 
una COMISSIÓ DE VALORACIÓ integrada per: 
 

PRESIDENT El President del PMHRB o persona que delegui 
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SECRETARI El/la Secretari/a del Consell Rector del PMHRB o persona que delegui 

VOCALS EL Gerent del PMHRB 

 Un representant dels Serveis Jurídics del PMHRB 

 Un representant dels Serveis Tècnics del PMHRB 

 
Correspon a l’òrgan instructor dur a terme d’ofici les actuacions necessàries per a la 
determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s’ha 
de dictar la resolució. 
 
Atesos l’expedient i el informe de la Comissió de Valoració, l’òrgan instructor formularà 
la proposta de resolució provisional, degudament motivada, que s’ha de notificar als 
interessats, als quals s’ha d’atorgar un termini de DEU (10) dies per presentar 
al·legacions. 
 
Examinades les al·legacions adduïdes, si s’escau, per part dels interessats, s’ha de 
formular la proposta de resolució definitiva, que ha de contenir: 
 

� La quantia de la subvenció i el termini d’execució. 
� Especificació de l’avaluació i dels criteris seguits per efectuar-la. 

 
La proposta de resolució definitiva s’ha de notificar als interessats que hagin estat 
proposats com a beneficiaris a la fase d’instrucció; en el termini dels DEU (10) dies 
següents a partir de la notificació han de comunicar la seva acceptació  i compromís 
d’assumir la resta del cost de les obres objecte de subvenció i han d’aportar el certificat 
acreditatiu que es troben al corrent en el compliment de les seves obligacions davant la 
Seguretat Social i l’autorització al PMHRB per aconseguir el certificat acreditatiu que es 
troben al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries estatals i 
autonòmiques. 
 
Les propostes de resolució provisional i definitiva no creen cap dret a favor del 
beneficiari proposat davant el PMHRB, mentre no hagi estat notificada la resolució de la 
concessió. 
 
9.5. CRÈDIT PER A LA LICITACIÓ DELS AJUTS RECOLLITS A LA PRESENT NORMATIVA. Es 
disposarà d’un crèdit de 772.353,13 .-€, sent aquest import la quantia total màxima per 
a subvencions. La distribució del crèdit que es disposa per a la present licitació es farà 
per partides destinades a cada una de les barriades d’acord al repartiment que segueix: 
 

• CAMP REDÓ    40% DEL CRÈDIT   (308.941,25€) 

• SON GOTLEU   30% DEL CRÉDIT   (231.705,94€) 

• VERGE DE LLUC   30% DEL CRÈDIT   (231.705,94€) 
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La distribució del crèdit abans recollida podrà ser modificada per acord del Consell 
Rector del PMHRIBA en el cas que una de partides no fos esgotada, de forma que el 
romanent es podrà destinar a una altre barriada i així optimitzar els recursos econòmics 
de que es disposa per la present licitació.  
 
9.6. CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ INDIVIDUAL DE LES SUBVENCIONS. DE LA 
REFORMULACIÓ. Atenent al informe que realitzarà la Comissió de Valoració, l’òrgan 
instructor determinarà mitjançant resolució provisional el import de les subvencions de 
forma individualitzada, d’acord al que es determina a l’article 36 de l’OMS i al que 
segueix: 
 
El crèdit que es destina al present programa serà adjudicat de conformitat als imports 
de les sol·licituds acceptades i en els límits continguts a la convocatòria. D’existir un 
romanent que no sigui suficient per el import complet d’una sol·licitud, s’oferirà aquest 
al següent sol·licitant què hagi quedat sense adjudicació, amb la finalitat de què 
reformuli la seva sol·licitud adaptada al import del romanent, i així successivament, en 
el termes establerts a l’article 33 de l’OMS. 
 
La quantia total màxima a subvencionar en totes les actuacions a realitzar no podrà 
superar en cap cas el import recollit a la partida pressupostària, sent aquest el límit 
màxim de responsabilitat que assumirà l’Ajuntament de Palma i que determinarà la 
distribució i determinació dels ajuts a atorgar. 
 
10. RESOLUCIÓ DE LA CONCESSIÓ DELS AJUTS. La resolució definitiva de la concessió 
dels ajuts del present programa correspondrà a l’òrgan competent, d’acord al que 
determinen les bases 40.c i 21.1).e de les BEP de l’Ajuntament de Palma per a 2018 i 
l’article 34 de l’OMS. 
 
Com ja s’ha dit, i d’acord el que disposa l’article 36 de l’OMS, aquestes subvencions 
tenen caire d’EXCEPCIONALS, condició que queda justificada donat el perfil dels 
destinataris de les mateixes, l’objecte de les actuacions a desenvolupar i de la 
localització de les barriades de Camp Redó, Son Gotleu i Verge de Lluc, dins de les àrees 
vulnerables de Palma, incloses dins del Pla Estratègic de Ciutat. 
 
La resolució ha de contenir el sol·licitant o la relació de sol·licitants a qui es concedeix la 
subvenció i la desestimació de la resta de les sol·licituds, i ha de fixar, amb caràcter 
definitiu, la quantia individual de les subvencions concedides. El termini màxim de 
resolució i notificació és de TRES (3) mesos, comptats des del dia de la presentació de la 
sol·licitud degudament complimentada. 
 
De conformitat amb l’article 41.6 de l’OMS, i donat que a les presents bases es permet 
l’abonament de pagaments anticipats, essent aquests en tot cas inferiors a 18.000€, no 
es preveu l’exigència de presentació de les garanties recollides a l’OMS. 
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El venciment del termini màxim sense que s’hagi notificat la resolució definitiva, 
legitima els interessats per entendre desestimada la sol·licitud de concessió per silenci 
administratiu. 
 
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar Recurs 
de Reposició davant de l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’UN (1) mes comptat des 
de l’endemà de la seva notificació, o bé interposar recurs contenciós-administratiu 
davant els Jutjats de lo Contenciós-Administratiu corresponents, en el termini de DOS 
(2) mesos des de l’endemà de la notificació. 
 
La resolució es notificarà individualment als beneficiaris i es publicarà al BOIB, d’acord 
amb fitxat a la base dissetena. 
 
Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, i 
en tot cas la concessió concurrent d’altres aportacions fora dels casos permesos a les 
normes reguladores, pot donar lloc a la modificació de la resolució de concessió en els 
termes establerts a la normativa reguladora de la subvenció. 
 
La concessió de les subvencions per part de l’Ajuntament és compatible amb qualsevol 
altre tipus de subvenció o ajuda, llevat del que estableix la base tretzena. 
 
En cap cas el import de la subvenció pot ser de tal quantia que, aïlladament o en 
concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, superi l’activitat 
subvencionada. 
 
11. DURADA DEL PROGRAMA. CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTARIA. La durada del present 
Programa queda condicionada a l’existència de consignació pressupostària.  
 
Fins que sigui objecte de modificació, les partides pressupostàries que es fitxen per a les 
presents bases son: 
 
 
 
 

1) La Partida 00 15220 78000 18, de nom “subvenciones SON GOTLEU, 
CAMP REDO, I VERGE DE LLUC” de l’any 2018, que tindrà constatació de 
reserva de crèdit per import de 200.000€ per ser destinats a la 
rehabilitació d’elements comuns, la rehabilitació estructural i 
l’agençament de les zones comunes privades d’ús públic (línies A i B) 
dels edificis de les barriades de Camp Redó, Son Gotleu i Verge de Lluc 
de Palma, del Pressupostos del Patronat Municipal de l’Habitatge i 
Rehabilitació de Barris per l’any 2018,  

 
2) La quantitat de 600.000€ provinents de la Llei de Capitalitat aprovats a 

l’acord sobre inversions 2018, en data 23 de novembre de 2017 pel 
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Consell de Capitalitat de Palma amb el concepte: “Subvencions per a la 
rehabilitació d’edificis”   

 
La concessió de les subvencions regulades a la present normativa està condicionada així 
mateix a l’existència de consignació suficient que per aquest concepte figurin als 
pressupostos municipals i del PMHRB vigents per a cada exercici. 
 
12. ABONAMENT DE LES SUBVENCIONS. Els beneficiaris tenen l’obligació de justificar 
davant del PMHRB l’aplicació dels fons percebuts a la finalitat que va servir de fonament 
a la concessió de la subvenció, en la forma i en els terminis que més avall s’indiquen. 
 
En virtut del que permeten els articles 41.3 de l’OMS i la base 42.4 de les BEP, i donada 
l’existència de raons de interès públic, els ajuts atorgats en base al present procediment 
de subvencions tenen caràcter d’excepcionalitat, i tot plegat permet l’abonament de les 
subvencions concedides de forma fraccionada.  
 
El procediment d’abonament de les subvencions s’ajustarà en tot cas al que es 
determina a l’article 41 de l’OMS, i s’iniciarà amb un primer pagament del 50% del 
import de la subvenció concedida, de conformitat amb el que permet l’Art. 41.2 de 
l’OMS, amb caràcter de bestreta i que es tramitarà quan el beneficiari un cop presenti 
correctament la documentació que allà es demana i, en tot cas, la següent: 
 

� Comunicat d’inici de les obres. 
� Una relació classificada de les despeses i inversions de les obres amb 

identificació del creditor i del document (es a dir, la factura), el seu import, data 
d’emissió i data de pagament, d’un mínim del 5% del muntant total del 
pressupost subvencionable. 

� Còpia de la llicència o comunicació prèvia concedida i pagament de les taxes 
corresponents 

� Imprès de transferència bancària. (Acompanyat de un còpia del CIF si es tracta 
d’una Comunitat de propietaris)  

� Projecte, si escau, per l’execució de les obres. 
� No caldrà presentar els TRES (3) pressupostos exigits a l’Article 43.2.b.5 de 

l’OMS. 
 
Una vegada presentada i validada l’anterior documentació, es procedirà a la 
comprovació de les obres per part dels Tècnics del PMHRB que emetran un informe i 
serà remès al Gerent del Patronat Municipal de l’Habitatge perquè, de conformitat amb 
el que disposa la Base 40.c del TEXT REFÓS DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 
GENERAL CORRESPONENT A L'EXERCICI DE 2018, o bé resolgui l’abonament –donant-ne 
compte al proper Consell Rector- o bé l’elevi al Consell Rector per la seva concessió, 
notificant la resolució en qualsevol cas al beneficiari.   
 
El pagament de la resta del import de la subvenció, que seguirà el mateix procediment, 
es tramitarà desprès de la justificació del compliment final de les actuacions 
subvencionables i del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir.  
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Per justificar-ho, de conformitat a l’article 43 de l’OMS, els beneficiaris han de presentar 
la següent documentació: 
 

1. Comunicat de finalització de les obres. En tot cas el termini per a la comunicació 
de la finalització i justificació de les obres no podrà excedir dels TRES (3) mesos 
recollits a l’article 48 de l’OMS. 

2. Fotografies de l’estat final de les obres dutes a terme. 
3. Copia del IEE final favorable amb informe del tècnic de l’adopció de les mesures 

necessàries, si aquest es un dels supòsits emprats per la sol·licitud. 
4. Informe IAE favorable si aquest no s’ha presentat amb la sol·licitud i no consta 

com a positiu a l’expedient. 
5. Relació d’ajust o subvencions concedides al beneficiari pel mateix objecte del 

present programa amb indicació del seu import i procedència, o si fos el cas, 
declaració de que no s’ha rebut de cap altre tipus d’ajuda pel mateix objecte 
subvencionat.  

6. Relació classificada de les despeses de l’activitat subvencionada, amb indicació 
del creditor, document, import, data d’emissió i data de pagament. 

7. Documents acreditatius dels pagaments de les factures als creditors. 
 
En aquest moment es comprovarà per par d’un tècnic municipal la validesa de la 
declaració jurada d’habitabilitat presentada. 
 
Una vegada presentada l’anterior documentació, es procedirà a la comprovació final de 
les obres per part dels Tècnics del Patronat Municipal de l’Habitatge i Riba que emetran 
un informe i serà remès al Gerent del Patronat Municipal de l’Habitatge perquè, de 
conformitat amb el que disposa la Base 40.c del TEXT REFÓS DE LES BASES D’EXECUCIÓ 
DEL PRESSUPOST GENERAL CORRESPONENT A L'EXERCICI DE 2018, o bé resolgui 
l’abonament –donant-ne compte al proper Consell Rector- o bé l’elevi al Consell Rector 
per la seva concessió, notificant la resolució en qualsevol cas al beneficiari.   
 
La justificació haurà de ser aprovada per l’òrgan competent de concessió, arxivant-ho 
l’àrea municipal o organisme autònom gestor y comunicant-ho a la Intervenció 
Municipal.  
 
13. COMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS. La present normativa té per objecte 
regular la concessió d’ajuts complementaris compatibles a les establertes per la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que a la vegada  complementen el Pla 
Nacional d’Habitatge. 
En cap cas el import de la subvenció pot ser de tal quantia que, aïlladament o en 
concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, superi l’activitat 
subvencionada. 
 
14. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS DE LES SUBVENCIONS. Els beneficiaris de les 
subvencions queden obligats al compliment de les següents estipulacions: 
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1. Comunicar per escrit el inici i la finalització de les obres  
2. Comunicar qualsevol eventualitat o canvi de dades dels aportats per a la 

concessió de la subvenció. 
3. Facilitar tota la informació i dades que siguin requerits per el patronat municipal 

de l’habitatge i riba per el seguiment de la subvenció, així com a facilitar l’accés 
als serveis tècnics a les obres. 

4. Mantenir-se al corrent de pagaments de tributs, taxes, arbitris i sancions del 
excm. Ajuntament de palma. 

5. Retornar la subvenció rebuda en cas de vendre l’habitatge durant els primer 
TRES (3) anys a comptar des de la rehabilitació.  
La venda del immoble durant un període mínim de tres anys a comptar des de la 
finalització de les obres suposarà l’obligació del propietari de retornar tots els 
ajuts més les quantitats corresponents que corresponguin d’acord al que es 
determina a l’OMS i a la LGS. Aquesta prohibició només es podrà alliberar per 
resolució fonamentada emesa pel President del Consell Rector del PMHRB 

6. A destinar l’habitatge que es trobi a un edifici on s’han realitzat actuacions 
subvencionades, a vivenda pròpia o a lloguer, per un termini mínim de tres anys 
a comptar des de la finalització de les obres 

 
15. REINTEGRAMENT DE LES SUBVENCIONS. MINORACIÓ O ANUL·LACIÓ DE LES 
SUBVENCIONS. INFRACCIONS. Les ajudes podran ser minorades, anul·lades o revocades 
de conformitat amb que es determina al Títol IV de l’OMS, en connexió al que es 
determina el Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, Llei General de Subvencions. 
 
Els actes de l'Administració que resolguin la concessió de les subvencions seran invàlids i 
no produiran efectes en el cas d’incórrer en causa de nul·litat o anul·labilitat quan l’acte 
de concessió de la subvenció no s’ajusti a dret, per haver-ne atorgat a favor de qui no 
complia els requisits exigits per ser beneficiari o per haver-ne concedit vulnerant l’OMS, 
la LGS, la normativa administrativa general o aquestes bases. 
 
Per a les qüestions relatives al procediment de reintegrament de les subvencions, el 
control de les subvencions, els sistema de infraccions i sancions administratives en 
matèria de subvencions, dins el que s’inclou el procediment sancionador, s’estarà al que 
es determina al Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel que s’aprova el Text 
Refós de la Llei de Subvencions i a l’Ordenança Municipal de Subvencions vigent.  
 
L’anul·lació de l’acte de concessió s’ha d’articular d’acord amb el procediment previst 
amb caràcter general per a la revisió d’ofici, si s’escau, declaració de lesivitat i ulterior 
impugnació, de conformitat amb els articles 106 i 107 de la Llei 39/2015. Aquesta 
anul·lació, si s’escau, suposa el reintegrament de les quantitats indegudament 
percebudes amb les penalitats que es fitxin a la Llei i a l’OMS. 
 
A més dels casos d’invalidesa de la resolució, escau el reintegrament de les quantitats 
percebudes i l’exigència del interès de demora, si es dóna el cas, en els casos establerts 
al Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
de Subvencions. 
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Per al reintegrament de les subvencions s’han d’aplicar els procediments previstos a la 
Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques en què es garanteix l’audiència a les persones interessades. 
 
Les quantitats reintegrables tenen la consideració d’ingrés de dret públic i poden ser 
exigides per la via de constrenyiment. 
 
Serà motiu suficient d’anul·lació i retirada de la subvenció l’existència d’expedient 
d’infracció, la utilització de materials inadequats, l’execució d’obres no incloses dins la 
llicència d’obres, el incompliment de les condicions exigides en el punt 5è de la present 
normativa i de qualsevol de les prohibicions recollides al punt 14è de la normativa.  
 
El incompliment dels requisits establerts en aquestes bases o a la normativa d’aplicació 
dóna lloc a l’aplicació del règim d’infraccions i sancions establert al capítol V de 
l’ordenança municipal de subvencions. 
 
16. TERMINIS D’EXECUCIÓ. Els terminis d’execució seran, per a cada estadi del 
procediment, els següents: 
 
16.1. PER SOL·LICITAR LA LLICÈNCIA O COMUNICACIÓ PRÈVIA. Una vegada concedida i 
comunicada la subvenció a l'interessat, aquest disposarà d’un termini màxim d’UN (1) 
mes per sol·licitar llicència davant l'Ajuntament de Palma. 
 
16.2. PER EXECUTAR LES OBRES. Una vegada concedida la llicència o comunicació 
prèvia , s’hauran de començar les obres dins un termini màxim d’UN (1) mes, des de la 
notificació de l’acte administratiu de la concessió de llicència, independentment dels 
terminis d’execució que s’hi fixen.  
 
En els casos de rehabilitació integral de l’edifici es podrà prorrogar aquest termini, quan 
es demostri documentalment la impossibilitat del seu compliment per causes de 
desenvolupament de l’obra. 
 
16.3. PER CONCLOURE LES OBRES. Els terminis per concloure les obres seran els 
establerts a la concessió de la subvenció aprovada. Excepcionalment, quan per 
circumstàncies de l’obra sigui necessari prorrogar aquest termini, s’haurà de sol·licitar, 
acreditant documentalment la necessitat d’aquesta pròrroga, sempre abans de 
finalitzar el termini concedit.  
 
Com a termini  d’execució màxim, les obres han de finalitzar amb anterioritat al que es 
determini pels SSTT del PMHRIBA i per la Comissió de Valoració 
 
Les circumstàncies acreditades seran valorades pels serveis tècnics del Patronat 
Municipal de l'Habitatge i Riba, els quals elaboraran i trametran a l’òrgan competent un 
informe sobre la conveniència o no de concedir la pròrroga sol·licitada.  
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El incompliment dels anteriors terminis serà causa suficient per a l’anul·lació automàtica 
de la subvenció concedida. 
 
17. PUBLICITAT DE LES SUBVENCIONS. REGISTRE. A més de la convocatòria i les 
presents bases, el PMHRB publicarà al BOIB -de conformitat al que es determina a 
l’Article 14 de l’OMS- la llista dels perceptors de les subvencions de quantia igual o 
superior a 3.000€.  
 
Amés s’inscriurà al Registre Municipal de Subvencions la convocatòria i altres actes 
inscriptibles, d’acord amb el que estableix l’OMS de l'Ajuntament de Palma.  
 
Conforme a l’article 16 de l’OMS, els beneficiaris dels ajuts hauran de donar l’adequada 
publicitat de que la actuació ha estat subvencionada per l’Ajuntament de Palma. 
 
18. NORMATIVA APLICABLE. En tot el que no preveuen les presents bases s’aplicarà 
l'Ordenança Municipal de Subvencions de l'Ajuntament de Palma aprovada per acord 
del Ple de dia 26 de febrer de 2015 (BOIB 35, de 12.03.2015) i subsidiàriament el 
Decreto Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
de Subvencions; Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de procediment administratiu comú de 
les Administracions Públiques; el Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós d’hisendes locals; i les bases d’execució del pressupost de 
l’Ajuntament de Palma vigents, així com la resta de normativa que li sigui d’aplicació. 
 
 


