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NORMATIVA DE SUBVENCIONS 2019 
FEDERACIONS I AGRUPAMENTS 
 
 

1. A QUI VAN ADREÇADES I QUI ES POT PRESENTAR: 
 

- Les activitats presentades als projectes han d’anar adreçades a 
joves entre 14 i 30 anys. 

 
- Entitats amb personalitat jurídica de caràcter cultural o educatiu 

sense ànim de lucre que gestiona o presta serveis a altres grups 
o entitats menors. 

 
2. QUI NO ES POT PRESENTAR: 

 
- No poden ser beneficiaris de subvencions les persones, les 

entitats o les agrupacions afectats per alguna de les prohibicions 
establertes a la Llei 38/2003 i a l’article 10 de l’Ordenança municipal. 

 
- No es consideren beneficiàries a l’efecte d’aquesta convocatòria 

les entitats o associacions amb finalitat lucrativa, comercial, mercantil o 
similars; les comunitats de béns; els col·legis i les associacions 
professionals i les cooperatives; les federacions i les entitats esportives; 
els centres docents o d’ensenyament, i les entitats de tipus polític o 
sindical.  

 
- Els projectes que es presentin a la convocatòria de subvencions 

per a programes, projectes i activitats en matèria de joventut per a l’any 
2019 queden exclosos d'aquesta convocatòria. Els projectes o els 
programes subvencionats per altres departaments municipals de 
l’Ajuntament de Palma també queden exclosos d’aquesta convocatòria. 

 
- No poden ser beneficiaris les entitats que no estiguin al corrent 

del pagament d’obligacions de reintegrament de subvencions. 
 
3. QUE ES POT SUBVENCIONAR:  

 
Modalitat A 
 
- Despeses de lloguer d’instal·lacions, llum, aigua, telèfon, altres 
subministraments o contractacions imprescindibles per al 
desenvolupament de l’entitat (assegurances, extintors, etc.), personal 
d’administració, reparacions i material fungible necessari per al correcte 
funcionament de la entitat. Totes aquestes despeses o compres s’han de 
realitzar l’any 2019. 
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Modalitat B 
 
- Iniciatives de dinamització del lleure que duguin a terme les federacions, 
els agrupaments o els moviments que vagin dirigides al col·lectiu de 
joves associats i també als no-associats de Palma. 
 
- Iniciatives relaciones amb la dinamització del lleure duites a terme per 
agrupaments, clubs o entitats menors. 
 

4. QUE NO ES POT SUBVENCIONAR: 
 
No s’hi poden incloure programes dirigits a l’alfabetització i/o a les 
matèries curriculars i acadèmiques, les activitats docents 
(complementàries o d’ampliació d’estudis) ni els programes dirigits 
específicament a joves amb necessitats especials o inadaptació social. 
Tampoc s’hi poden incloure viatges d’estudis ni peregrinacions o 
activitats de caire religiós, activitats de partits polítics o sindicats, ni 
activitats de vacances relacionades amb l’aprenentatge de idiomes o el 
reforç escolar. També queden excloses totes aquelles iniciatives que no 
respectin els objectius i valors d’aquesta convocatoria. 
  
 

5. PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD: La sol·licitud consta de 
dues parts: 
 
5.1. Impresos oficials, documentació, declaracions jurades i 
certificacions.  
 
- Còpia del DNI, CIF o NIF del representant de l'entitat. 
- CIF de l'entitat. 
- Si és una persona jurídica, fotocòpia del document constitutiu de 

l’entitat i dels seus estatuts socials, degudament inscrits al registre 
corresponent (si no els va presentar a partir de la convocatòria de 
l’any 2014 o hi ha modificacions), i acreditació de la representació 
legal amb què actua. 

- Projecte explicatiu (redactat segons els models annexos) segons les 
modalitats a què es presenti (per a cada modalitat s’ha de presentar un 
projecte com a mínim). 

- Declaració expressa en què es facin constar totes les subvencions 
sol·licitades i/o concedides per altres administracions públiques per a 
la mateixa finalitat, amb indicació de la quantitat sol·licitada o 
concedida (segons model). 

- Declaració 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, i de no estar sotmès/sotmesa a cap 
procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap 
procediment sancionador (segons model). 

- Certificat bancari de les dades del compte corrent de l’entitat on se 
sol·licita que s’efectuï l’ingrés de la subvenció que es concedeixi 
(segons model) 
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- Pressupost detallat, amb recull d’ingressos i despeses. 
 
 
5.2. Projecte. 
 
Modalitat A. Manteniment general de l’associació/entitat 
 
- Descripció dels programes i/o activitats.  
- Llista d’adquisicions de material previstes relacionades amb els 

programes o activitats. 
- Llista d’altres despeses per a les quals es sol·licita subvenció: 

lloguers, reparacions, subministraments i contractacions de serveis. 
- Pressupost de totes les despeses relatives als conceptes d’aquest 

apartat. 
- Organigrama del personal contractat, amb funcions i horaris. 
 
Modalitat B. Projectes i activitats 
  
- Projecte que es presenta  
- Justificació i adequació d’aquest a les necessitats del seu àmbit 

d’actuació 
- Objectius 
- Detall de cada activitat que inclogui:  

− descripció  
− nombre, edats i tipologia dels destinataris  
− dates, horari, lloc de realització i altres dades d’interès  
− recursos humans i materials que s’hi destinaran 

- Metodologia de treball:  
− programació de les activitats  
− participació dels joves en la programació de les activitats 
− col·laboració amb altres entitats del barri o sector  

- Seguiment i avaluació de les activitats  
- Experiència en l’organització d’activitats similars a les del projecte.  
- Valoració de la memòria de les activitats de 2018, amb dades rellevants 

d’aquesta que s’han tingut en compte per a la programació de 2019 
- Pressupost total del projecte, desglossat per activitats, on es detalli la 

subvenció sol·licitada, altres ajudes o subvencions públiques, si 
s’escau, i l’aportació de recursos propis de l’entitat  

- Quadre resum de les dades de les activitats/projectes 
 
Per als projectes dels agrupaments, clubs o entitats menors, la federació 
o agrupament ha de presentar, a més, una relació de grups associats i/o 
federats i una declaració jurada en la qual s’expliciti aquesta relació. 
 


