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nnUUnniittaatt  eemmiissssoorraa::          
DEPARTAMENT DE MOBILITAT 
SECCIÓ DE TRANSPORTS      

08 02 00 00 

AAssssuummppttee  

Proposta de resolució definitiva corresponent a la convocatòria de 
subvencions destinades als titulars de llicències de autototaxi 
municipals, per promoure la incorporació de vehicles accessibles 
adaptats per a persones amb discapacitat durant l'any 2015, segons 
la resolució del regidor de l'Àrea de Mobilitat, per delegació de 
batlia, adoptada mitjançant Decret núm. 15594 de 8 de setembre 
del 2015. Aprovat per la Junta de Govern de Palma en sessió 
de dia 16 MARÇ 2016

 

 
 Vista la convocatòria de subvencions per a promoure la incorporació de vehicles autotaxis accessibles 
adaptats per a persones amb discapacitat en l'any 2015, que inclou despeses d'adquisició dels vehicles així com 
de la corresponent instal·lació i transformació, aprovada pel Regidor de l'Àrea de Mobilitat, mitjançant Decret 
núm. 15594 de 8 de setembre de 2015, publicada al BOIB núm. 140 de 24 de setembre de 2015, amb termini per 
a la presentació de sol·licituds fins al 30 de desembre de 2015. L'import global previst és de 30.000 €, amb 
determinació de l'import individual de les ajudes mitjançant el prorrateig entre les persones beneficiàries, segons 
el punt tercer de la convocatòria, resultant un repartiment proporcional segons les quanties acreditades en les 
factures aportades pels sol·licitants. S'assenyala en la convocatòria una quantia  una quantia individual màxima 
de 6.000 €. 
  S'han rebut les quinze sol·licituds individuals que es descriuen i s'ha comprovat que compleixen les 
condicions de la convocatòria, tractant-se sempre de sol·licituds presentades per titulars de llicències municipals 
d'autotaxi, amb acreditació de despeses per a l'adquisició i transformació de vehicles adaptats, mitjançant 
aportació de còpia compulsada de les corresponents factures, tractant-se de primeres incorporacions o bé 
substitucions de vehicles accessibles, autoritzades segons l'article 45 del Reglament municipal regulador del 
servei, amb diligències favorables d'incorporació tècnica de l'adaptació, emeses pel servei d'ITV.Aquestes són les 
dades identificatives de cadascuna de les sol·licituds, incloent les quanties resultants de les ajudes individuals: 

Núm. de 
llicència de 

taxi 

Matrícula del 
vehicle 

incorporat 

Marca i model del 
vehicle 

 

Import de la despesa d'adquisició i 
transformació 

 
 

Quantia proporcional de l'ajuda resultant 
del prorrateig de la quantitat global de 

30.000 € 

69 0191JJR NISSAN NV200 21.392,25€ 1.936,49€ 

85 7040GSZ VOLKSWAGEN
CADDY 

 9.615,38€   870,41€ 

107 5563JJV NISSAN NV200 22.052,25€ 1.996,23€ 

254 8147JDK NISSAN NV200 21.662,30€ 1.960,93€ 

287 9379JJV NISSAN NV200 22.224,75€ 2.011,85€ 

300 5962JJF NISSAN NV200 21.634,62€ 1.958,43€ 

464 8764JGJ VOLKSWAGEN
CADDY 

28.013,24€ 2.535,84€ 

567 6895JJS NISSAN NV200 21.215,90€ 1.920,53€ 

589 1555JJW VOLKSWAGEN
CADDY 

21.360,60€ 1.933,62€ 

729 9976JKJ NISSAN NV200 21.709,94€ 1.965,25€ 

784 4738JFH VOLKSWAGEN
CADDY 

27.884,60€ 2.524,20€ 

786 6326JKV NISSAN NV200 21.709,94€ 1.965,25€ 

850 9550JKR VOLKSWAGEN
CADDY 

27.284,78€ 2.469,90€ 

885 5348JKD NISSAN NV200 21.546,90€ 1.950,49€ 

1159 1431JDT NISSAN NV200 22.100,30€ 2.000,58€ 

 
  


