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CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE SUBVENCIONS CONSISTENT EN ENTREGA DE BÉNS I SERVEIS, PER A LA 
PROMOCIÓ, L’ORGANITZACIÓ, LA COL·LABORACIÓ I LA REALITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS ESPORTIUS I 
COMPETICIONS DIRIGIDES A LA PARTICIPACIÓ I LA PROMOCIÓ DE LA CULTURA FÍSICA I L’ESPORT PER A 
L’ANY 2017, DINS L’ÀMBIT DE LES COMPETÈNCIES DE L’INSTITUT MUNICIPAL DE L’ESPORT (IME) DE 
L’AJUNTAMENT DE PALMA 

Des de la perspectiva administrativa, les subvencions són una tècnica de foment de determinats 
programes d’utilitat pública i d’interès general, a més d’un procediment de col·laboració entre 
l’Administració pública i els particulars per a la gestió d’activitats d’interès públic. En aquest sentit, 
l’Institut Municipal de l’Esport (IME) de l’Ajuntament de Palma estableix mitjançant aquesta 
convocatòria el procediment que ha de regular les subvencions que, en l’exercici de les funcions que li 
corresponen, ha de concedir la Regidoria d’Esports per a la realització d’activitats d’interès esportiu 
durant l’any 2017.  

Aquesta convocatòria de subvencions està presidida pels principis d’igualtat i no-discriminació, 
publicitat, transparència, concurrència i objectivitat, així com pels d’eficàcia en el compliment dels 
objectius fixats i d’eficiència en l’assignació i la utilització dels recursos públics, d’acord amb la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 25 de juliol, de 
desenvolupament de la Llei general de subvencions, i l’Ordenança municipal de subvencions, 
aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió del 26 de febrer de 2015 i publicada al BOIB núm. 35, de 12 
de març de 2015 (d’ara endavant l’Ordenança municipal). 

D’acord amb l’article 28 de l’Ordenança municipal s’ha redactat la següent convocatòria. 

1. Objecte 

És objecte d’aquestes Bases regular una línia de subvenció consistent en l’entrega de béns i serveis que 
l’IME ha adquirit amb la finalitat exclusiva que s’entreguin a tercers (trofeus i medalles, servei 
d’ambulància i arc inflable), tal com regula el Reglament de la Llei 38/2006, general de subvencions, 
per a la promoció, l’organització, la col·laboració i la realització d’esdeveniments esportius i 
competicions dirigides a la participació i la promoció de la cultura física i l’esport entre l’1 de gener i el 
31 de desembre de 2017 a la ciutat de Palma. 

Només se subvencionaran esdeveniments de caràcter esportiu. 

2. Import i consignació pressupostària 

La quantia total màxima per a atendre les obligacions de contingut econòmic que es derivin de la 
concessió de les subvencions és de 82.000 €, amb càrrec a la partida 20 34100 48902 del Pressupost de 
2017, de la qual es destinen 40.000 € a trofeus i medalles, 39.000 € a ambulàncies i 3.000 € a inflables. 
Aquestes quanties queden supeditades a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i 
suficient al Pressupost de 2017.  

Es podran atendre, sense que calgui una nova convocatòria, i per ordre cronològic d’entrada, 
sol·licituds que compleixin els requisits i les condicions de beneficiaris i que hagin estat desestimades 
per manca de consignació pressupostària, si es produeixen extincions de les ajudes atorgades a altres 
interessats per renúncia d’aquests o per incompliment de qualsevol dels requisits. 

3.  Persones beneficiàries 

Poden ser beneficiaris d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques de dret privat o públic i 
que compleixen els requisits següents: 

a. Estar legalment constituïdes d’acord amb la normativa vigent, registrada i activa a la data d’inici 
per a presentar sol·licituds, en el cas de les persones jurídiques. 

b. Tenir capacitat jurídica i d’obrar. 

c. Haver justificat les subvencions concedides en exercicis anteriors. 

d. Estar al corrent d’obligacions tributàries i de la Seguretat Social. 

e. No haver estat sancionades, mitjançant resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir 
subvencions d’acord amb aquesta Llei o d’altres que ho estableixin. 
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f. Estar al corrent pel que fa a les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Palma i no estar sotmeses 
a cap procediment sancionador incoat per aquest motiu. 

g. No estar afectades per cap de les circumstàncies previstes a l’article 10 de l’Ordenança 
municipal, així com a l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions. 

h. Disposar de l’estructura i la capacitat suficients per a garantir el compliment dels objectius del 
projecte presentat. A aquest efecte s’haurà d’aportar una declaració jurada. 

i.  Trobar-se al corrent de pagaments de les obligacions per reintegrament. 

4. Documentació a presentar 

L’imprès per a sol·licitar la subvenció és a disposició de les persones interessades a les oficines de l’IME 
(camí de la Vileta, 40), al web de l’IME (www.imepalma.es) i al web de l’Ajuntament (www.palma.cat) 

La sol·licitud s’ha d’acompanyar amb la següent documentació: 

− Fotocòpia dels estatuts de l’entitat sol·licitant, degudament inscrits al registre corresponent, si es 
presenten per primera vegada o hi ha modificacions; si no es presenten per primera vegada s’ha 
d’especificar a quin procediment i any es varen presentar. 

− Fotocòpia del CIF de l’entitat, si es presenta per primera vegada. Si no es presenta per primera 
vegada s’ha d’especificar a quin procediment i any es varen presentar. 

− Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament i les altres 
obligacions tributàries i de la Seguretat Social imposades per la normativa vigent, de no trobar-se 
sotmès a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o a cap procediment 
sancionador, i de no estar afectat per les prohibicions per a obtenir la condició de beneficiari. 

− Declaració responsable en què es facin constar totes les subvencions sol·licitades i/o concedides 
per altres administracions públiques per a la mateixa finalitat. 

Si l’IME ja té els documents exigits l’entitat sol·licitant pot exercir el dret de no presentar-los fent constar 
la data i l’òrgan o dependència en els quals es varen presentar.  

D’acord amb l’article 68.1 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques i l’art. 30 de l’Ordenança municipal, si la sol·licitud de subvenció no compleix els requisits que 
s’indiquen o no inclou la documentació que correspon, es requerirà l’entitat que en el termini de deu 
dies hàbils esmeni la falta o aporti els documents preceptius, indicant-li que si no els aporta es 
considerarà que desisteix de la seva sol·licitud i es notificarà la resolució d’arxiu de l’expedient que 
dicti l’òrgan instructor del procediment. 

5. Termini i lloc de presentació de les sol·licituds 

Les sol·licituds de subvencions s’han de presentar, juntament amb la documentació preceptiva, al 
Registre de l’IME, al Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Palma (adreces: OAC AVINGUDES- 
avinguda de Gabriel Alomar, 18; OAC CORT- plaça de Santa Eulàlia, 9, bxs.; OAC L’ARENAL- avinguda 
d’Amèrica, 11; OAC L’ESCORXADOR- carrer de l’Emperadriu Eugènia, 6; OAC PERE GARAU- carrer de 
Pere Llobera, 9; OAC SANT AGUSTÍ- carrer de Margaluz, 30; OAC SANT FERRAN- avinguda de Sant 
Ferran, 42; OAC SON FERRIOL- avinguda del Cid, 8; OAC SON MOIX - camí de la Vileta, 40) o a les 
dependències a què es refereix l’art. 16 de la Llei 39/2015.  

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà que aquesta convocatòria es publiqui al 
Butlletí Oficial de les Illes Balears i finalitzarà el 31 d’octubre de 2017.  

Les sol·licituds s’han de presentar com a mínim 30 dies abans que es dugi a terme l’esdeveniment o 
competició esportiva per a la qual se sol·licita la subvenció. Si la sol·licitud es fa amb menys de 30 dies 
d’antelació l’IME es reserva el dret de desestimar-la per falta de temps material per a poder gestionar 
l’entrega dels subministraments (trofeus i medalles) o serveis sol·licitats (ambulàncies i inflables). 

Als efectes de garantir als interessats la relació amb l’Administració per mitjans electrònics, 
conformement determina l’article 12.1 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del  procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, els canals d’accés son: per a l’accés electrònic, 
a traves d’Internet; per a l’accés presencial, a les oficines de l’Institut Municipal de l’Esport de 
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l’Ajuntament de Palma (Camí de la Vileta 40), sense perjudici d’accés als registres OAC abans 
relacionats;  per a atenció telefònica, telèfon 971.281.870 i número de fax 971.453.970. 

6. Òrgans competents per a iniciar, instruir i resoldre el procediment 

El procediment de concessió de subvencions s’inicia d’ofici, mitjançant l’acord de la Junta de Govern 
de Palma d’aprovació d’aquesta convocatòria, que després es publica oficialment. 

L’òrgan competent per a concedir les subvencions és el Consell Rector de l’IME.  

Per acord de la Junta de Govern s’atorga la delegació del Consell Rector en la presidenta de l’IME per 
a concedir les subvencions derivades de les Bases, sempre que el valor de la subvenció concedida 
sigui inferior a 18.000,00 euros. 

D’acord amb l’art. 27.4 de l’Ordenança de subvencions, la instrucció del procediment correspondrà al 
cap de l’Àrea de Serveis Esportius de l’IME. 

La valoració de les sol·licituds correspon a la Comissió d’Avaluació, la qual estarà constituïda pels 
membres següents: 

President: gerent de l’IME 

Secretària: cap de la Unitat administrativa de Gerència 

Vocals: el director general d’Esports, el cap de l’Àrea de Serveis Esportius i la cap del Departament de 
Serveis Esportius 

La Comissió d’Avaluació és l’òrgan encarregat d’estudiar i examinar les sol·licituds presentades, 
prèviament admeses pels serveis administratius corresponents de l’òrgan instructor, i emetrà un informe 
que servirà de base per a elaborar la proposta de resolució, d’acord amb l’article 31 de l’Ordenança 
municipal. 

Finalment, l’òrgan municipal competent per a resoldre dictarà la resolució de concessió de la 
subvenció, que es notificarà a la persona sol·licitant d’acord amb el dret, i la relació de subvencions 
concedides es publicarà al web de l’IME. 

7. Regles de repartiment de subvencions  

Les subvencions es concediran per ordre de presentació fins a esgotar l’assignació pressupostària 
prevista, d’acord amb l’apartat 2 d’aquesta convocatòria. L’IME informarà els participants d’aquest fet 
i publicarà aquesta situació, d’acord amb l’article 17.3 del Text refós de la Llei de subvencions de la 
CAIB. 

7.1. És concediran com a màxim, dues subvencions a l’any per entitat o sol·licitant. 

A) Medalles i trofeus. En cap cas la valoració de la quantitat màxima a subvencionar en 
espècies per sol·licitud pot superar el 6% (sis per cent) de la quantitat destinada a medalles 
i trofeus. 

− Medalles fi de temporada: fins a un màxim d’1 trofeu o medalla per jugador federat 
del club dins la temporada en curs.  

− Medalles per participació: fins a un màxim d’1 medalla per a cada participant. 

− Trofeus i medalles d’esports individuals: fins a un màxim de 3 trofeus o medalles per 
cada categoria participant a la competició.  

− Trofeus i medalles d0esports d’equip: en el cas d’esports d’equip es podrà concedir fins 
a un màxim d’1 trofeu i d’1 trofeu o medalla per cada integrant de l’equip, per als 3 
primers equips classificats de cada categoria. 

− Trofeus commemoratius per a esports d’equip o seleccions: fins a un màxim d’1 trofeu 
per equip o selecció participant. 

− Trofeus commemoratius per a esports individuals: fins a un màxim de 3 trofeus per 
categoria participant a la competició. 
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− Trofeus commemoratius per a àrbitres i/o jutges: fins a un màxim d’1 trofeu per a cada 
àrbitre participant a la competició. 

B)  Ambulàncies. La valoració de la quantitat màxima a subvencionar en espècies per 
sol·licitud no pot superar el 4% (quatre per cent) de la quantitat destinada a ambulàncies.  

− Es concedirà com a màxim el servei d’ambulància bàsica, que cobrirà el temps que 
duri l’activitat de l’esdeveniment sol·licitat. Si l’activitat o competició es desenvolupa a 
més d’un municipi (curses, etc.), només es cobrirà el temps que duri l’activitat dins el 
municipi de Palma. 

− Si el reglament oficial de la competició ho exigeix o les característiques de l’activitat 
ho fan aconsellable segons els criteris tècnics de l’IME, es podrà concedir el servei 
d’ambulància amb suport vital avançat com a màxim, el temps que duri la 
competició. Si l’activitat o competició es desenvolupa per més d’un municipi (curses, 
etc.) només es cobrirà el temps que duri l’activitat dins el municipi de Palma. 

C)  Arc inflable. La valoració de la quantitat màxima a subvencionar en espècies per sol·licitud 
no pot superar el 5% (cinc per cent) de la quantitat destinada a inflables.  

− Es concedirà en funció de la disponibilitat del material.  

7.2. Retorn del material. Els trofeus i/o medalles que siguin objecte de reintegrament es destinaran 
a cobrir altres sol·licituds de subvenció, per a les quals se seguiran els criteris d’ordre de 
presentació, tal com recull el primer paràgraf de l’apartat 7 (Regles de repartiment de 
subvencions). 

7.3. Si una vegada concedida la subvenció i gravats els trofeus o medalles l’activitat se suspèn, 
l’IME podrà reclamar l’import del cost del material. Així, dins l’àmbit normatiu previst a l’apartat 
12 d’aquesta convocatòria, en els casos d’anul·lació de la subvenció s’haurà de reintegrar 
l’import equivalent a la valoració del perjudici econòmic que hagi suposat per a l’IME 
l’entrega dels bens objecte de la subvenció, després del tràmit del corresponent expedient, tot 
això sense perjudici de poder exigir les responsabilitats que hi puguin haver a l’ordre penal, civil 
o administratiu. 

8. Procediment. Termini de resolució i notificació 

La Comissió d’Avaluació, atès l’expedient i l’informe de la Comissió Avaluadora, formularà la proposta 
de resolució provisional, que es notificarà personalment i es publicarà al web de l’Ajuntament de 
Palma i als taulers d’anuncis de l’IME (camí de la Vileta, 40, de Palma). S’hi haurà d’incloure la llista de 
d’entitats beneficiàries proposades per a atorgar-los la subvenció i la quantia d’aquesta, i la llista de les 
entitats excloses, amb indicació de la causa d’exclusió. Aquesta publicació obrirà el tràmit 
d’audiència i es concedirà un termini de deu dies hàbils, a partir que es publiqui, per a poder examinar 
l’expedient a la seu de l’IME i presentar-hi al·legacions. L’òrgan instructor incorporarà a l’expedient la 
diligència signada per la persona responsable (en representació de l’IME) en què constin els llocs i les 
dates en què s’ha produït aquesta publicació. Pel que fa al lloc de presentació d’al·legacions s’haurà 
de procedir, segons la base 7a d’aquesta convocatòria, de la mateixa manera que amb les 
sol·licituds. 

Es podrà prescindir del tràmit d’audiència quan al procediment no figurin, ni es tinguin en compte, 
altres fets o al·legacions i proves que les que addueixin les persones interessades. En aquests casos la 
proposta de resolució formulada tindrà el caràcter de definitiva. Així mateix, el fet que les persones 
interessades no al·leguin res en el tràmit d’audiència suposarà que hi estan conformes i, igualment, la 
proposta de resolució formulada tindrà el caràcter de definitiva. 

Una vegada conclòs el tràmit d’audiència i examinades les al·legacions que presentin les persones 
interessades, es formularà la proposta de resolució definitiva, la qual només es notificarà, mitjançant 
carta certificada o compareixença, als interessats que hagin formulat al·legacions.  

Una vegada notificada la proposta, les entitats beneficiàries hauran de comunicar a l’òrgan instructor 
que accepten la resolució o hi renuncien. En tot cas, l’acceptació de la proposta de resolució 
s’entendrà produïda si en el termini de deu dies des que es notifiqui no s’expressi el contrari. 
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El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir de sis mesos a 
partir de la data que es presenti la sol·licitud. Una vegada transcorregut aquest termini sense que 
s’hagi dictat resolució expressa s’entendrà que la desestimació de la petició. 

La resolució s’ha de notificar als sol·licitants, d’acord amb els articles 42 i 43 de la Llei 39/2015 del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques amb la indicació que exhaureix la 
via administrativa, com també dels recursos que hi escaiguin, l’òrgan administratiu o judicial davant el 
qual s’han de presentar i el termini per a interposar-los, sense perjudici que els interessats en puguin 
exercir qualsevol altre que considerin oportú. 

Contra la resolució expressa o, si s’escau, la desestimació presumpta de la sol·licitud, poden interposar-
se, els recursos que escaiguin conformement el que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

9. Justificació i termini 

Segons el marc que determina l’article 42 de l’Ordenança municipal, en el mes següent a la realització 
de l’activitat, caldrà presentar al Registre General de l’IME un certificat firmat pel beneficiari o la 
persona que representi l’entitat beneficiària en què manifesti que s’han aplicat els béns i/o serveis 
percebuts a la finalitat que ha servit de fonament a la concessió de la subvenció, i que s’han duit a 
terme les activitats per a les quals s’ha sol·licitat. El certificat s’haurà d’acompanyar amb un mínim de 3 
fotografies que posin de manifest que l’activitat subvencionada s’ha duit a terme. Si es tracta d’una 
activitat competitiva també s’haurà de presentarà una llista amb el nom dels 3 primers classificats de 
cada categoria. 

10. Obligacions dels beneficiaris i efectes derivats del seu incompliment 

a. Comunicar a l’IME l’acceptació o la renúncia de la subvenció en els termes de la resolució de 
concessió. En qualsevol cas, l’acceptació s’entén produïda automàticament si en el termini de 
deu dies comptats des que s’hagi notificat la resolució no s’ha fet constar el contrari. 

b. Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el comportament que 
fonamenta la concessió de la subvenció. 

c. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control que pugui dur a terme l’IME, l’Ajuntament de 
Palma o qualsevol dels òrgans de control financer competent i col·laborar i facilitar tota la 
documentació que es requereixi en l’exercici d’aquestes funcions de control. 

d. Justificar la realització de l’activitat d’acord amb les condicions d’aquesta convocatòria, així com 
el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió de la subvenció. 

e. Comunicar a l’IME la sol·licitud i l’obtenció de subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat a/de 
qualsevol administració, de caràcter públic o privat, nacional o internacional. Qualsevol alteració 
de les condicions a tenir en compte per a la concessió de la subvenció, i, en qualsevol cas, 
l’obtenció concurrent per a subvencions o ajudes fora dels casos permesos pot fer que es 
modifiqui la resolució de la concessió. 

f. Gestionar directament les sol·licituds de permisos i autoritzacions a altres organismes públics i a 
altres àrees de l’Ajuntament de Palma.  

g. Assumir la responsabilitat única i exclusiva de qualsevol incident que pugui ocórrer com a 
conseqüència de la realització de l’esdeveniment o de les instal·lacions i mitjans que utilitzi per a 
aquest.  

h. Disposar de llibres comptables, registres i la resta de documentació exigides per la normativa a fi 
de garantir que s’exerceixen adequadament les facultats de comprovació i control, i de conservar 
els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts. 

i. Fer constar, si la natura de l’activitat ho fa possible, de manera expressa durant l’acció 
subvencionada i en la difusió (memòries, cartells, programes, etc.) la col·laboració de 
l’Ajuntament de Palma o l’IME, i entregar una còpia a l’IME dels materials gràfics i audiovisuals 
relatius a l’activitat subvencionable, que hauran des ser aprovats per l’IME abans de la seva 
distribució. 



 

Pàgina 6 de 7 
 

Institut Municipal de l’Esport – CIF P5701504B  
Camí de la Vileta, 40 (0713) Palma Tel. 971 281 870. Fax: 971 453 414 www.palma.cat 

 
MODEL NORMALITZAT  [2/11/2016] 

j. Comunicar de forma expressa i immediata qualsevol eventualitat que alteri o dificulti el 
desenvolupament de l’activitat subvencionada. 

k. Sol·licitar autorització prèvia i expressa a l’IME per a fer qualsevol modificació del projecte o de 
l’activitat subvencionada. Les sol·licituds de modificació substancial han de ser motivades, s’han 
de formular immediatament després de l’aparició de les circumstàncies que les justifiquin i s’han 
d’especificar les repercussions pressupostàries que impliquin. 

l. No es concediran subvencions a esdeveniments que en el seu nom, imatge o organització no 
tingui en compte la igualtat de gènere, utilitzin un llenguatge o pràctiques sexistes o de menyspreu 
i desvaloració, per excés o defecte, del que són o fan les dones; presentin les dones com a 
objectes sexuals; banalitzin la violència de gènere o hi incitin, o presentin imatges o continguts 
lesbòfobs, homòfobs o transbòfobs 

m. No es permetrà gravar als trofeus o medalles cap text que no compleixi l’article anterior. 

n. No se subvencionarà cap esdeveniment que no complexi la normativa d’accessibilitat per a 
tothom establerta a l’Ajuntament i que garanteix l’accessibilitat a totes les persones que tenen 
algun condicionament de mobilitat. 

11. Reintegrament de les subvencions 

D’acord amb l’article 52 de l’Ordenança municipal, la invalidesa de la resolució de concessió de 
subvenció existeix quan s’hi donen els supòsits de nul·litat o anul·labilitat que estableix la dita Llei 
35/2015, o quan hi ha manca o insuficiència de crèdit. 

La declaració judicial o administrativa de nul·litat suposa l’obligació de tornar les quantitats 
percebudes. 

Escau el reintegrament total o parcial de les quantitats percebudes i l’exigència de l’interès de 
demora corresponent des de el moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s’acordi 
la procedència del reintegrament, conformement disposa l’article 53 de l’Ordenança. 

El reintegrament escau en els següents casos: 

− Obtenció de subvenció falsejant les condicions requerides o ocultant les que ho haurien impedit. 

− Incompliment total o parcial de l’objectiu, de l’activitat, del projecte o la no-adopció del 
comportament que fonamenta la concessió de la subvenció. 

− Incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient. 

− Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer. 

− Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració a les entitats col·laboradores i 
beneficiàries, com també els compromisos que hagin assumit, si afecta com s’han d’aconseguir els 
objectius, realitzar l’activitat, executar el projecte i adoptar el comportament que fonamenta la 
concessió de la subvenció. 

− Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració a les entitats col·laboradores i als 
beneficiaris diferents dels anteriors, quan se’n derivi la impossibilitat de verificar l’ús donat, el 
compliment objectiu, la realitat i la regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol 
administració o ens públic o privat. 

− Incompliment de l’obligació d’adoptar les mesures de publicitat i difusió en la documentació i 
propaganda de l’activitat subvencionada per l’IME, en els casos que s’hagi imposat aquesta 
condició. 

− Els altres supòsits prevists a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

En els supòsits de concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos que superin el cost de 
l’activitat subvencionada escau el reintegrament de l’excés obtingut sobre el cost de l’activitat 
subvencionada, com també l’exigència de l’interès de demora corresponent. 
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12. Infraccions o sancions 

El incompliment dels requisits establerts en aquesta convocatòria, o a la normativa d’aplicació, donarà 
lloc a l’aplicació del règim d’infraccions i sancions establert al capítol I relatiu a les infraccions i al 
capítol II del títol IV de la dita Llei 38/2003, i al títol VI de l’Ordenança municipal. 

13. Compatibilitat de la subvenció amb altres ajudes que es puguin obtenir per al mateix fi 

Les subvencions objecte d’aquesta convocatòria són compatibles amb altres ajudes o subvencions 
concedides per altres administracions públiques o ens privats si l’import total subvencionat per les 
administracions públiques no supera el cost de l’activitat. 

14. Normativa aplicable 

Per a tot el que no preveu aquesta convocatòria són d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions; el Reial decret 887/06, de 25 de juliol, de desenvolupament de la Llei; 
l’Ordenança de subvencions de l’Ajuntament de Palma; el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de 
desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions de la CAIB; la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic; la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, i les Bases d’execució del vigent Pressupost 
municipal. 

 

Palma , __________ de _____________ de 2016 

José María González Navarro 

Gerent de l’IME 

 

  


