
 

  

Actualitat informativa del dia: 08/06/2021

N  Nota Informativa

Presidenta

El Govern, el Consell de Mallorca i 

l’Ajuntament de Palma destinen 11,5 

milions d’euros per a ajudes al teixit 

empresarial de Ciutat

La presidenta Armengol ha assistit a la signatura del conveni de 

col·laboració entre les tres institucions

La presidenta de les Illes Balears, Francina Armengol, ha assistit 

avui a la signatura del conveni de col·laboració entre el Govern, 

l’Ajuntament de Palma i el Consell Insular de Mallorca que permetrà 

concedir 11,5 milions d‘euros en ajudes econòmiques directes als 

sectors econòmics del municipi per contribuir a pal·liar les 

conseqüències de les restriccions motivades per la pandèmia.

L’acord ha estat signat per la presidenta, la consellera de 

Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido; el batle de 

Palma, Jose Hila, i la presidenta del Consell, Catalina Cladera. La 

presidenta ha destacat que aquest conveni és una nova 

demostració que “a través del diàleg, la recerca d'enteses i la 

lleialtat institucional es poden aconseguir moltes coses” i ha 

recordat que la col·laboració entre les tres institucions “que avui 

https://www.caib.es//pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/9747480 Pàgina 1 de 4



 

 
feim realitat a Palma també ja està en marxa en molts d’altres 

municipis de les illes”.

Per la seva banda, el batle ha posat en valor “la importància del 

conveni per a Palma”. “Les principals institucions de les Illes ens 

hem unit per donar la millor de les respostes per a la ciutadania. 

L’objectiu és comú: ajudar als sectors econòmics més afectats per la 

crisi provocada per la COVID-19", ha destacat Hila. La presidenta del 

Consell, que serà la institució que gestionarà bona part dels doblers, 

ha indicat que “hem posat a disposició de l’Ajuntament de Palma, el 

que més volum d’ajudes, tramitació i milions mobilitzarà, l’agilitat i 

eficàcia de la nostra gestió d’ajuts econòmics”. “Ara mateix, al 

Consell ja tramitam els ajuts directes per als sectors econòmics de 

19 municipis de l’illa i Palma serà el vintè”, ha destacat.

El conveni signat avui és part del conjunt de mesures 

d'acompanyament per fer front als efectes econòmics derivats de la 

crisi sanitària que es varen aprovar en el si de la Comissió de 

Seguiment del Pacte per a la Reactivació de les Illes Balears. Aquest 

paquet de mesures inclou la creació d'un fons d'ajudes de 30 

milions d'euros per als sectors més afectats finançat conjuntament 

entre el Govern, els ajuntaments i els consells insulars.

 

Ajudes

En total, es destinaran 11.503.644 euros a ajuts que beneficiaran al 

teixit empresarial de Palma i que estan finançats a parts iguals per 

l’Ajuntament, el Consell i el Govern. Cada institució aporta 

3.834.548, euros.

Els 11,5 milions d’euros es dividiran en fins a cinc convocatòries 
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diferents. La primera de les convocatòries serà de 7,8 milions 

d’euros i es destinarà als sectors econòmics afectats per la crisi de 

la COVID-19 per a pal·liar la seva situació econòmica i garantir el seu 

sosteniment. La convocatòria la gestionarà de forma directa el 

Consell de Mallorca a través de la Fundació Mallorca Turisme. Un 

cop publicades les bases el Butlletí Oficial de les Illes Balears, la 

sol·licitud és farà totalment en línia des de la plataforma 

www.ajutsmallorca.com.

Es concediran ajudes directes a persones físiques i jurídiques que 

desenvolupen la seva activitat econòmica en el municipi de Palma 

amb menys de 20 treballadors de mitjana anual computant els 

diferents centres de treball i amb una facturació el 2019 inferior a 

un milió d'euros, sempre que aquesta facturació hagi disminuït 

durant el 2020 en una quantitat superior a un 20%. En el cas 

d’hotels i altres allotjaments, podran sol·licitar l'ajuda les empreses 

que tenguin una plantilla màxima de 50 treballadors.

L'ajuda serà de 2.000 euros per centre de treball o establiment, amb 

un màxim de dos establiments per beneficiari (màxim: 4.000 euros). 

A més, es tracta d’ajudes compatibles amb la percepció de 

qualsevol altra subvenció procedent de qualsevol entitat del sector 

públic o privat. Pel que fa als sectors beneficiaris, podran sol·licitar-

les els següents sectors: comerç, alimentació, allotjament, agències 

de viatges, educació i investigació; bugaderies, tintoreries, 

perruqueries i salons de bellesa; parcs d’esbarjo, fires i organització 

de congressos i recintes firals.

Les quatre convocatòries restants les gestionarà l’Ajuntament. Els 

ajuts econòmics es destinaran als comerços, autònoms i sector de la 

restauració, que gestionarà PalmaActiva (2,6 milions d’euros); 
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Cultura (600.000 euros), Participació (210.000 euros) i taxis (840.000 

euros). Els 3,8 milions d’euros municipals es complementaran amb 

400.000 euros del pressupost propi. Per tant, l’Ajuntament atorgarà 

ajudes per un import de 4,2 milions.

Palma serà un dels 22 ajuntaments de Mallorca per als quals el 

Consell gestionarà de manera àgil i senzilla a través de 

ajutsmallorca.com les ajudes provinents del fons mixt de Consell, 

Govern i ajuntaments. Altres 28 ajuntaments convoquen i tramiten 

les ajudes directament.
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