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SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DE L’ÀREA DE CULTURA, PATRIMONI, 
MEMÒRIA HISTÒRICA I POLÍTICA LINGÜÍSTICA   
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DE L’ÀREA DE CULTURA, PATRIMONI, 
MEMÒRIA HISTÒRICA I POLÍTICA LINGÜÍSTICA   
    
LÍNIA 2. Suport a les activitats de dinamització cultural de la ciutat LÍNIA 2. Suport a les activitats de dinamització cultural de la ciutat 

  
  

DADES DE LA PERSONA O ENTITAT SOL·LICITANT 

LLINATGES I NOM 
O RAÓ SOCIAL: 

DNI/CIF: 

ADREÇA (C., PL., AV...): NÚM.                 
o KM: 

BLOC: ESC.: PIS: PORTA: 

CP: MUNICIPI: POBLACIÓ: 

TEL.: FAX: A/E: 

 
 
 
 
 

REPRESENTAT/ADA  PER 

LLINATGES I  NOM: 
 

DNI: 

ADREÇA (C., PL., AV...): NÚM.                 
o KM: 

BLOC: ESC.: PIS: PORTA: 

CP: MUNICIPI: POBLACIÓ: 

TEL.: FAX: A/E: 

Com a __________________________________________________________________________ 
L’Ajuntament de Palma es reserva el dret d’exigir l’acreditació de la 
representació en el moment procedimental que consideri oportú. 

 
 
 
 
 

DADES PER A COMUNICACIONS 

LLINATGES I  NOM: 
 

DNI: 

ADREÇA (C., PL., AV...): NÚM.                 
o KM: 

BLOC: ESC.: PIS: PORTA: 

CP: MUNICIPI: POBLACIÓ: 

TEL.: FAX: A/E: 

 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓ QUE ES PRESENTA (consultau les Bases de la convocatòria) 

CÒPIA DE LA TARGETA D’IDENTIFICACIÓ FISCAL, NIF O DNI 

SI ÉS UNA PERSONA JURÍDICA, CÒPIA DEL DOCUMENT CONSTITUTIU, DELS ESTATUTS DE L’ENTITAT SOL·LICITANT  I ACREDITACIÓ 
DE LA REPRESENTACIÓ AMB QUÈ ACTUA EL SEU REPRESENTANT LEGAL.  

NOTA: no cal adjuntar aquesta documentació esmentada, en el cas que l’entitat sol·licitant hagi presentat aquesta documentació amb anterioritat a la 
Regidoria de Cultura, sempre que  no hagin transcorregut més de 5 anys des de la seva presentació i no hagi experimentat cap canvi. En aquest supòsit, cal 

indicar la data de presentació, l’òrgan o dependència i el procediment a què feien referència. 

 

CERTIFICAT DE RESIDÈNCIA FISCAL, SI S’ESCAU 

PROJECTE EXPLICATIU I DETALLAT DE L’ACTIVITAT  

PRESSUPOST DETALLAT DE L’ACTIVITAT 

DECLARACIÓ D’ESTAR AL CORRENT PEL QUE FA A LES OBLIGACIONS FISCALS I TRIBUTÀRIES AMB L’AJUNTAMENT DE PALMA, AMB 
L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA ESTATAL, AMB L’AGÈNCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS I AMB LA SEGURETAT SOCIAL   

(segons l’annex II) 

DECLARACIÓ DE LES SOL·LICITUDS D’AJUDES A ALTRES ADMINISTRACIONS I CONCESSIONS OBTINGUDES (segons l’annex III) 

CERTIFICAT BANCARI AMB DADES DEL COMPTE CORRENT ON S’HA D’EFECTUAR L’INGRÉS (segons l’annex “dades bancàries”) 

  
(model normalitzat 3/05/17)  
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D’ALTRES: D’ALTRES: 
 
 
 
 
 
 

D’acord amb les Bases reguladores de subvencions de la Regidoria Delegada de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política 
Lingüística de l’any 2018, publicades al BOIB núm. _____ de dia ________________, SOL·LICIT una subvenció per al projecte 
________________________________________________________________________________________________________ 

per un import de_____________€. 

 

I, com a ______________________________ de l’entitat, certific sota la meva responsabilitat la certesa de les dades presentades. 

 
........................................., …… d…………………….... de ................ 
 (firma i segell de l’entitat)   
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
Per a no aportar documents elaborats per 
l'Administració, el sol·licitant declara la veracitat de les 
dades consignades i autoritza que es verifiquin utilitzant 
els mitjans telemàtics necessaris i disponibles per a les 
administracions públiques  
 SÍ  
 NO 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AJUNTAMENT DE PALMA 
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ANNEX II ANNEX II 
  
  
  

DADES  

LLINATGES I  NOM: DNI: 

EN REPRESENTACIÓ DE L’ENTITAT (NOM SEGONS ESTATUTS): CIF: 

ADREÇA (C., PL., AV...): 

NÚM. o KM:  BLOC: ESC.: PIS: PORTA: 

CÀRREC QUE OCUPA A L’ENTITAT:             PRESIDENT/TA                       SECRETARI/TÀRIA 

 

DECLAR sota jurament/promesa que la persona o entitat a la que represent: 

 

1. Està al corrent pel que fa a les obligacions tributàries i fiscals amb l’Ajuntament de Palma, l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària, l’Agència Tributària de les Illes Balears i la Seguretat Social imposades per la 
normativa vigent. 

 

2. No es troba sotmesa a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques ni a cap procediment 
sancionador. 

 

 
 
 
..................................,…… d…………………….... de ................ 
 
 
(firma i segell de l’entitat) 
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ANNEX III. DECLARACIÓ EXPRESSA D’ALTRES SUBVENCIONS 
SOL·LICITADES O OBTINGUDES PEL MATEIX CONCEPTE 

 

ANNEX III. DECLARACIÓ EXPRESSA D’ALTRES SUBVENCIONS 
SOL·LICITADES O OBTINGUDES PEL MATEIX CONCEPTE 
  

DADES  

LLINATGES I  NOM: DNI: 

EN REPRESENTACIÓ DE L’ENTITAT (NOM SEGONS ELS ESTATUTS): CIF: 

ADREÇA (C., PL., AV...): 

 

NÚM. o KM:  BLOC: ESC.: PIS: PORTA: 

CÀRREC QUE OCUPA A L’ENTITAT:             PRESIDENT/TA                       SECRETARI/TÀRIA 

 

DECLAR sota jurament/promesa que per a realitzar les activitats objecte d’aquesta convocatòria per a les quals 
formul la petició d’ajuda: 

1. No he sol·licitat subvencions a cap altre departament de l’Ajuntament de Palma o de l’Administració pública 
ni a ens privats, nacionals o internacionals per a la realització de les mateixes activitats per a les quals formul 
la petició de subvenció. 
Si no s’ha sol·licitat cap ajuda marcau-ho amb una x  

 

2. He sol·licitat i es troben pendents de resolució les ajudes públiques que s’indiquen a continuació: 

ENTITAT O PERSONA ACTIVITAT 
QUANTITAT 

SOL·LICITADA 
DATA 

    

    

    

3. He estat beneficiària de les ajudes públiques que s’especifiquen a continuació per a dur a terme el mateix 
programa d’activitats per al qual sol·licit subvenció: 

ENTITAT O PERSONA ACTIVITAT 
QUANTITAT 

SOL·LICITADA 
DATA 

    

    

    

4. Em compromet a comunicar per escrit a la Regidoria Delegada de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i 
Política Lingüística de l’Ajuntament de Palma, immediatament després que se m’hagi concedit, qualsevol 
ajuda pública no descrita en aquest document atorgada per a executar les activitats per a les quals sol·licit la 
subvenció. 

 
 
......................................,…… d…………………….... de ................ 
 
(firma i segell de l’entitat) 
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FULL D’AUTOBAREMACIÓ 
LÍNIA 2. Suport a les activitats de dinamització cultural de la ciutat 
 
Criteris 
Màxim de 34 punts. Només tindran dret a la subvenció les sol·licituds que obtinguin un mínim de 20 punts (resultants 
de sumar un mínim de 12 punts als criteris generals i un mínim de 8 punts als criteris específics) d’acord amb els 
següents criteris establerts. 
 
 
Criteris generals: màxim de 20 punts i mínim de 12 punts. 
 
 
 

1. Concreció del projecte 
(0 punts o 3 punts) 

Punts:  

 
Només es puntuarà si al projecte es detallen tots els apartats següents: 
 
Concepte Marcau “x” Reservat per a la validació per 

part de l’Ajuntament 
 
Títol   
Presentació   
Objectius   
Continguts    
Temporalització   
Pressupost d’ingressos i 
despeses 

  

 
 

2. Diversitat de destinataris  
(fins a 4 punts) 

Punts:  

 

Concepte 
Marcau “x” o justificau  
breument 

Reservat per a la validació per 
part de l’Ajuntament 

 
Activitats obertes al públic 
general: 1 punt 

  

Activitats de foment de nous 
públics: 2 punts 
 
(Activitats dirigides a infants, 
joves o col·lectius en formació 
i/o activitats adreçades a 
col·lectius no sensibilitzats 
envers la cultura i/o activitats de 
dinamització cultural d’espais no 
convencionals, etc.) 

  

Activitats accessibles: 2 punts 
 
(Activitats amb interpretació per 
a persones amb discapacitat 
sensorial i/o accessos habilitats 
per a persones amb problemes de 
mobilitat i/o preus especials o 
gratuïtat per a col·lectius en risc 
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d’exclusió, etc.) 
Facilita la conciliació familiar: 
2 punts 
 
(Activitats no destinades a 
infants que permeten la 
conciliació de la vida familiar i 
el  consum cultural) 

  

 
 
3. Difusió del projecte als 
mitjans de comunicació i a les 
xarxes socials  
(fins a 2 punts)  

Punts:  

 

Concepte 
Marcau “x” o justificau  
breument 

Reservat per a la validació per 
part de l’Ajuntament 

 
Presentació a mitjans: 1 punt.   
Producció de material gràfic, 
físic o digital per a publicitat i/o 
difusió: 1 punt. 

  

 
 
4. Ús de la llengua catalana en 
la difusió del projecte (fins a 2 
punts)  

Punts:  

 

Concepte 
Marcau “x” o justificau 
breument 

Reservat per a la validació per 
part de l’Ajuntament 

 
Tots els elements de difusió del 
projecte tenen versió en català: 2 
punts. 

  

Una part dels elements de 
difusió del projecte té versió en 
català: 1 punt. 

  

 
 

 
5. Diversitat en les activitats 
que proposa, organització 
d’activitats relacionades i/o 
complementaries que 
enriqueixen el projecte o 
n’amplien el públic potencial  
(fins a 1 punt) 

Punts:  

 

Concepte 
Marcau “x” o justificau  
breument 

Reservat per a la validació per 
part de l’Ajuntament 

 
Activitats complementàries 
educatives/formatives adreçades 
a tot tipus de públic: 1 punt. 

  

Activitats complementàries 
adreçades a col·lectius específics 
i/o veïnats de l’àrea: 1 punt 

  

Activitats complementàries que 
fan interactuar més d’una 
expressió artística: 1 punt. 
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6.Presència de la dona en el 
món de la cultura  
(0 o 1 punt) 

Punts:  

 

Concepte 
Marcau “x” o justificau  
breument 

Reservat per a la validació per 
part de l’Ajuntament 

 
Activitats que potencien la 
figura de la dona en el món de la 
cultura: 1 punt. 

  

 

7.Treball en xarxa  
(0 o 2 punts) 

Punts:  

 

Concepte 
Marcau “x” o justificau  
breument 

Reservat per a la validació per 
part de l’Ajuntament 

 
Treball en xarxa i implicació de 
diferents col·lectius en el 
projecte: 2 punts. 

  

 

8.Vinculació a Palma  
(0 o 1 punts) 

Punts:  

 

Concepte 
Marcau “x” o justificau  
breument 

Reservat per a la validació per 
part de l’Ajuntament 

 
Vinculació territorial de 
l’organitzador i/o participants en 
el projecte al municipi de Palma: 
1 punt. 

  

 
9. Desenvolupament del 
projecte en relació amb els 
districtes i les barriades de 
Palma (fins a 3 punts) 

Punts:  

 

Concepte 
Marcau “x” o justificau  
breument 

Reservat per a la validació per 
part de l’Ajuntament 

 
El projecte comprèn només el 
centre històric de Palma: 1 punt. 

  

El projecte comprèn els 
districtes del terme municipal de 
Palma, llevat del centre històric: 
2 punts. 

  

El projecte comprèn els 
districtes del terme municipal de 
Palma (incloent-hi el centre 
històric): 3 punts. 

  

 
 

10. Cofinançament  
(0 o 1 punts) 

Punts:  

 
Concepte Marcau “x” o justificau  Reservat per a la validació per 
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breument part de l’Ajuntament 
 
Projecte cofinançat / 
esponsoritzat: 1 punt. 
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Criteris específics: màxim de 14 punts i mínim de 8 punts. 
Només es tindrà en compte i es valorarà la documentació presentada pel sol·licitant. 
 

 
 
Interès cultural del projecte:  
(fins a 14 punts) 
 

Punts:  

 
 
Concepte Breu comentaris per part del  

sol·licitant 
Reservat per a la validació per 
part de l’Ajuntament 

 
Qualitat del projecte, que es 
valora amb la rellevància 
artística, científica, el currículum 
i/o la projecció professional de 
ponents i/o participants: fins a 3 
punts. 

  

Coherència i claredat del 
projecte. La informació que 
s’exposa al projecte és rellevant i 
es presenta de manera lògica, 
clara i ben organitzada: fins a 2 
punts.  

  

Innovació i/o originalitat de la 
proposta o del seu 
desenvolupament: fins a 2 punts. 

  

 
Capacitat organitzativa de 
l’entitat i/o competència 
professional del sol·licitant: fins 
a 3 punts. 

  

Viabilitat econòmica del 
projecte, entesa com la 
proporcionalitat entre el projecte 
proposat, el cost de l’actuació i 
les seves vies de finançament: 
fins a 2 punts. 

  

Interès general de la proposta per 
a la ciutadania de Palma: fins a 2 
punts. 
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