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NORMATIVA DE SUBVENCIONS 2019 
PROGRAMES, PROJECTES I ACTIVITATS 

 
 
1. QUI ES POT PRESENTAR I A QUI VAN ADREÇADES:  
 
Les activitats presentades als projectes han d’anar adreçades a joves 
entre 14 i 30 anys  
 
Per les línies 1 i 2 només es poden presentar entitats amb personalitat 
jurídica.  

 
Per als sol·licitants de la línia 3 es poden presentar grups no formals o 
persones a títol individual que han de complir les següents condicions:  

 Els joves creadors hauran de ser joves de menys de 30 anys 
i residents a Palma. 

Els grups musicals hauran d’acreditar que, com a mínim, el 
50% dels seu components han de ser residents a Palma S`haurà 
d’acreditar que en el moment de la sol·licitud no tenen cap 
contracte remunerat amb una discogràfica. 

 
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.  

- No es consideren beneficiàries a l’efecte d’aquesta convocatòria 
les entitats o associacions que es puguin considerar federacions, 
moviments o xarxes de les quals depenen clubs, agrupaments, llars o 
altres grups o associacions menors, ni els clubs, els agrupaments, les 
llars i altres grups o associacions menors que estiguin a l’empara 
d’aquestes federacions, moviments o xarxes. 

- 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 1  
 
- Els programes d’activitats habituals i/o les activitats puntuals dins 
l’àmbit de les iniciatives educatives i de dinamització del lleure. 
- Les activitats socioeducatives i de dinamització dins l’àmbit del lleure 
que es realitzin de forma puntual.  
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- Els projectes específics que, dins l’àmbit del lleure i dirigits a joves, 
tinguin com a objecte principal els següents temes: 

- la preservació i millora del medi ambient 
- el desenvolupament d’hàbits de vida saludable  
- la participació social  
- la cultura de la nostra comunitat  
- l’equitat de gènere  
- l’atenció a la diversitat  
- la convivència intergeneracional  
- la difusió dels Drets de la infància i l’adolescència  

- Les activitats formatives, de reciclatge i de perfeccionament dirigides als 
monitors, directors i/o voluntaris de l’associació o entitat, en l’àmbit del 
temps lliure. 
- El lloguer de la seu social de l’associació o entitats i el dels espais que 
siguin necessaris per a dur a terme les activitats del projecte, si s’acredita 
aquesta necessitat.  
- La difusió, el merxandatge i el disseny i manteniment de planes web o 
d’altres aplicacions de software que tinguin com a finalitat donar a 
conèixer les entitats i associacions i la tasca que duen a terme, amb 
especial esment a la legislació vigent i als objectius i valors d’aquesta 
convocatòria.  
 
Modalitat 2  
 
- Les activitats que es duguin a terme durant els períodes de vacances 
dels joves, de mes de dos dies de duració,  en les seves diferents 
variants: colònies, campaments, activitats d’aventura, camps de treball, 
colònies urbanes, etc.  
- El lloguer dels espais que siguin necessaris per a la realització de les 
activitats. 
- La difusió i el merxandatge que tingui com a finalitat donar a conèixer 
les activitats que es duen a terme, amb especial esment a la legislació 
vigent i als objectius i valors d’aquesta convocatòria 
 
Modalitat 3  
 
Els projectes, les activitats i les iniciatives promogudes per joves 
creadors o dirigides a la seva capacitació, la seva formació i la difusió de 
la seva obra, dins l’àmbit artístic i/o de l’expressió cultural. Es poden 
sol·licitar ajudes per a les activitats i despeses que es desglossen a 
continuació: 
 
 

Activitats  Possibles despeses 
subvencionables  

Participació a certàmens, 
exposicions o concursos 

Trasllat i transport de l’obra i/o 
materials 

Lloguer de sales i muntatge 
d’exposicions 

Lloguers de sales i material de 
muntatge  

Realització d’un book fotogràfic o Sessions fotogràfiques i edició, 
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catàleg maquetació i impressió  

Cursos de formació especialitzada 
complementària a l’oficial 

Matrícula de cursos  

Material per assajos, actuacions i 
funcions  

Attrezzo, vestuari, escenografia, 
lloguer de sales i transport 

Disseny i edició de material 
publicitari 

Cartells i altres publicitats 
impreses, anuncis a premsa 
especialitzada, disseny i 
manteniment de webs i/o altres 
aplicacions de software   i 
marxandatge  

  
 
Les iniciatives i les propostes dels grups musicals juvenils i/o solistes 
que tinguin com a contingut principal les activitats i les despeses que es 
desglossen a continuació: 

Activitats  Possibles despeses 
subvencionables 

Realització de concerts fora de 
Mallorca 

Bitllets, transport de material, 
allotjament i desplaçaments 
 

Realització de concerts a Mallorca Lloguer de sales, lloguer d’equips 
de so- il·luminació, transport, 
assegurances 

Enregistrament de temes i vídeos Lloguer d’estudis, lloguer materials, 
enregistrament, masterització i 
mescles. 

Autoedició dels temes enregistrats 
(cd , vinils, etc...) 

Còpies, cel·lofana, galeta, llibrets, 
drets de l’SGAE 

Cursos de formació especialitzada 
complementària a l’oficial 

Matrícula de cursos 

Disseny i edició de material de 
publicitat del grup o solista 

Cartells i altres publicitats 
impreses, anuncis a premsa 
especialitzada, disseny i 
manteniment de webs i/o altres 
aplicacions de software i 
marxandatge (amb especial esment 
als objectius i valors d’aquesta 
convocatòria) 
 

 
4. QUE NO ES POT SUBVENCIONAR  
 
- A la Modalitat 1: pel que fa als programes, els projectes i les activitats 
habituals i/o puntuals no es poden incloure programes, projectes i/o 
activitats dirigits a l’alfabetització cultural o lingüística, a les matèries 
curriculars i acadèmiques i/o les activitats docents (complementàries o 
d’ampliació d’estudis). Tampoc es poden destinar les ajudes a cobrir les 
despeses de beques per a residir o fer formació fora de l’illa, com tampoc 
al pagament de les matrícules o inscripcions de formació reglada.  
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- A la Modalitat 2: pel que fa a les activitats de vacances, no s’hi poden 
incloure programes o activitats relacionades amb viatges d’estudis o de 
grups escolars, peregrinacions, activitats de vacances relacionades amb 
l’aprenentatge d’idiomes o el reforç escolar, projectes de cooperació 
exterior, programes turístics de vacances i viatges individuals. 
 
- A la Modalitat 3: no es consideraran programes, projectes i/o activitats 
subvencionables les que no poden demostrar que es compleix la legalitat 
vigent en l’àmbit de llicències i en matèria fiscal i de treball dels diferents 
agents que participen en l’elaboració i/o l’execució del projecte (estudis 
d’enregistrament, sales de concert...).  
 
 
5. PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD –  Cal recordar que només es pot 
presentar una instància per línia.  
 
La sol·licitud consta de dues parts: 
 
5.1.- Impresos oficials, documentació, declaracions jurades i 
certificacions.  
 
5.1.1.- Per les línees 1 i 2 – Models 1 i 2  
 
- Còpia del CIF de l’entitat sol·licitant i còpia del DNI del/de la 

representant legal que signa la sol·licitud 
- 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 

- Declaració expressa en què es fan 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, si s’escau, es 
concedeixi –la titularitat ha de ser de l’entitat sol·licitant– (segons 
model). 

 
5.1.2.- Línea 3 – Models 3 i 4  
 
- Còpia del DNI o NIF de la persona sol·licitant i/o del/de la representant 

únic/única de l’agrupació de persones físiques i en el cas dels grups 
musicals, còpia del DNI o NIF de tots els membres del grup.  
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- En el cas de solistes o grups musicals, declaració jurada que no tenen 
cap contracte remunerat amb una discogràfica.  

- En el cas d’una agrupació de persones, còpia acarada del document 
que acredita la persona que s’ha nomenat com a representant o 
apoderat/ada únic/ica de l’agrupació, i acreditació de la representació 
legal amb què actua. 

- Declaració expressa en què es fan 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 del/de la sol·licitant 
i/o del/de la representant únic/única de l’agrupació de persones 
físiques on se sol·licita que s’efectuï l’ingrés de la subvenció que, si 
s’escau, es concedeixi (segons model) 

 
5.2.- Projecte Explicatiu  
 
5.2.1. Projecte Explicatiu  per les línies 1 i 2 -  aquest document ha de 
contenir, per aquest ordre i contemplant tots els continguts, els següents 
apartats:  

o Presentació de l’entitat: cal aportar informació relativa a la 
experiència, l’estructura i l’organització, l’equip humà i la 
capacitat de gestió i de funcionament com a entitat.  

o Nom del projecte. 
o Responsable del projecte.  
o Justificació i adequació del projecte a les necessitats dels 

joves als qui va dirigit. 
o Objectius.  
o Detall de cada activitat que inclogui:  

▪ Descripció – Explicitar l’adequació de les activitats als 
objectius del projecte.  

▪ destinataris (el nombre de participants s’ha de 
segregar per edats i sexes i s’ha de justificar 
l’adequació de les activitats al col·lectiu de 
destinataris)  

▪ dates, horari, durada i lloc de realització  
▪ recursos infraestructurals, humans i materials que s’hi 

destinaran  
o Metodologia de treball:  

▪ programació de les activitats  
▪ participació dels joves en la programació de les 

activitats 
▪ col·laboració amb altres entitats 

o Seguiment i criteris d’avaluació del projecte i les activitats.  
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o Experiència en l’organització d’activitats similars a les del 
projecte: 

▪ Si el projecte és la continuació d’un ja realitzat en anys 
anteriors caldrà justificar els motius de la seva 
continuïtat.  

o Pressupost total del projecte, desglossat per activitats i 
partides, on es detalli la subvenció sol·licitada, altres ajudes 
o subvencions públiques, si s’escau, i l’aportació de 
recursos propis de l’entitat. 

o En el cas de sol·licitar ajudes per formació, s’hauran 
d’especificar les persones que realitzaran la formació, la 
relació que tenen amb l’entitat, quins tipus de formació 
realitzaran i caldrà justificar els motius per a la realització de 
dita formació. 

o En el cas de sol·licitar despeses de lloguer, s’hauran 
d’aportar les dades del local o l’espai en el que es realitzaran 
les activitats, la relació contractual, la conveniència de l’espia 
i el cost.  

o En el cas de sol·licitar material per difusió, merxandatge i el 
disseny i manteniment de planes web o d’altres aplicacions 
de sofware s’hauran de presentar els pressupostos 
específics per a la despesa que es realitzarà. 

I en general, totes les dades que es creguin d’interès per a la seva 
valoració. 
5.2.2.- Projecte Explicatiu  per les línies 3 i 4 -  aquest document ha de 
contenir, per aquest ordre i contemplant tots els continguts, els següents 
apartats: 

o nom artístic  
o responsable del projecte 
o trajectòria artística (és important destacar les presentacions 

o actuacions que s’han dut a terme, així com edicions de 
material concursos als quals s’ha participat o els premis 
obtinguts durant els 12 mesos anteriors a la presentació de la 
sol·licitud )  

o descripció del projecte  
o infraestructures i material necessaris per a dur a terme el 

projecte 
o temporalització i calendari  
o mitjans de difusió que es faran servir per a donar a conèixer 

el projecte 
o coordinació, col·laboració i participació d’altres entitats, 

grups o joves creadors 
o 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 (cal 
assenyalar fora del pressupost els ingressos obtinguts 
durant l’any 2018)  

I en general, totes les dades que es creguin d’interès per a la seva 
valoració. 
 


