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CONVOCATÒRIA

DE 
 SUBVENCIONS

INSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT
 

TEMPORADA 2021-2022 

4 línies de subvencions econòmiques, en règim de concurrència no
competitiva, destinades a incentivar les activitats esportives al municipi
de Palma i a la promoció de l'esport femení durant la temporada
2021/22 (despeses de l'1 de novembre de 2021 al 16 d'octubre de 2022) 



QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ
Fins a un màxim de 2.000 € per a entitats i clubs i fins a 1.000 € per a
esportistes individuals per temporada. Aquesta línia està dotada amb un
crèdit pressupostari de 59.248 €.

COM ES PODEN SOL·LICITAR?
Les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida, s'han de
presentar per registre electrònic, segons l'art. 14 de la Llei 39/2015.

A QUI VAN DIRIGIDES?
A entitats, clubs esportius i esportistes individuals de Palma que
impulsin accions per a fomentar l'esport femení a qualsevol edat.

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
Atorgar ajudes econòmiques per a l'activitat esportiva adreçada a
l'impuls i la promoció de l'esport femení federat per tal de promoure
l'equitat de gènere.  

BASES I DESCÀRREGA DE SOL·LICITUDS
https://ime.palma.cat  > Descàrrega de sol·licituds

SUBVENCIONS PER A LA PROMOCIÓ DE L'ESPORT FEMENÍ  

TERMINI 
Les sol·licituds s'han de presentar entre l'1 de maig i el 30
d'octubre de 2022.

https://ime.palma.cat/portal/PALMA/ime/ime_principal1.jsp?codResi=1


OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
Atorgar ajudes econòmiques per les despeses originades per la
realització d'esdeveniments esportius a Palma durant la temporada
2021-22.

QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ
Es pot presentar una sol·licitud per a cada esdeveniment esportiu
fins a un màxim de 1.500 € per a cadascun. Aquesta línia està
dotada amb un crèdit pressupostari de 60.000 €.

A QUI VAN DIRIGIDES?
Als clubs esportius de Palma, federacions esportives i altres entitats
sense ànim de lucre que organitzin esdeveniments i/o competicions
esportives a Palma.

SUBVENCIONS PER A ESDEVENIMENTS ESPORTIUS 

BASES I DESCÀRREGA DE SOL·LICITUDS
https://ime.palma.cat  > Descàrrega de sol·licituds

COM ES PODEN SOL·LICITAR?
Les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida, s'han de
presentar per registre electrònic, segons l'art. 14 de la Llei 39/2015.

TERMINI 
Les sol·licituds s'han de presentar entre l'1 de maig i el 30
d'octubre de 2022.

https://ime.palma.cat/portal/PALMA/ime/ime_principal1.jsp?codResi=1


SUBVENCIONS PER A CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES DE PALMA 

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
Atorgar ajudes econòmiques per les despeses de la temporada
2021-22, derivades de l'activitat ordinària, en diferents conceptes
com despeses federatives, arbitratges, material fungible,
assegurances, revisions mèdiques, lloguer d'espais, formació, roba
esportiva, gestoria o personal, entre d'altres. 

QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ
L'import de la subvenció per entitat esportiva és de 2.000 €. Aquesta
línia està dotada amb un crèdit pressupostari de 50.000 €.

A QUI VAN DIRIGIDES?
A entitats sense ànim de lucre i a clubs esportius de Palma.

BASES I DESCÀRREGA DE SOL·LICITUDS
https://ime.palma.cat  > Descàrrega de sol·licituds

TERMINI 
Les sol·licituds s'han de presentar entre l'1 de maig i el 30
d'octubre de 2022.

COM ES PODEN SOL·LICITAR?
Les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida, s'han de
presentar per registre electrònic, segons l'art. 14 de la Llei 39/2015.

https://ime.palma.cat/portal/PALMA/ime/ime_principal1.jsp?codResi=1


SUBVENCIONS PER A CLUBS DE COMPETICIÓ NACIONAL 
OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
Atorgar ajudes econòmiques a clubs que participin en competició
nacional per les despeses derivades de la seva activitat per a
aconseguir els seus objectius. 

A QUI VAN DIRIGIDES?
A clubs esportius sense ànim de lucre de Palma que participin en
competicions de categoria nacional durant la temporada 2021-2022. 

BASES I DESCÀRREGA DE SOL·LICITUDS
https://ime.palma.cat > Descàrrega de sol·licituds

TERMINI 
Les sol·licituds s'han de presentar entre l'1 de maig i el 30
d'octubre de 2022.

COM ES PODEN SOL·LICITAR?
Les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida, s'han de
presentar per registre electrònic, segons l'art. 14 de la Llei 39/2015.

QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ
L'import de la subvenció per entitat esportiva és de 2.000 €. Aquesta
línia està dotada amb un crèdit pressupostari de 50.000 €.

https://ime.palma.cat/portal/PALMA/ime/ime_principal1.jsp?codResi=1


Podeu consultar les Bases i descarregar els models de
sol·licitud al web:

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 

Per a resoldre els vostres dubtes podeu enviar un
correu electrònic a: 

subvencions@ime.palma.cat


