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Cal llegir atentament aquest document, el qual és una guia bàsica d’ajuda per a emplenar el formulari descriptiu i el pressupost detallat. En aquesta 

guia, s’hi inclouen orientacions diverses necessàries per a fer la formulació del projecte. 

 

1. DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PRESENTAR, ADJUNTA, A LA SOL·LICITUD (a través de registre electrònic) 

La documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud és la següent (d’acord amb l’apartat 10 de les Bases reguladores): 

 

1.1. Formulari descriptiu i pressupost desglossat (annexos I.A i I.B) 

Els annexos que s’han d’emplenar, i arxivar en format PDF, d’acord amb la línia i/o la modalitat a què hom es presenta són: 

- Línia A: (1.A.1) Annex I.A Formulari descriptiu del projecte i (1.B.1) Annex I.B Pressupost desglossat 

- Modalitat B.1 (línia B): (1.A.2) Annex I.A Formulari descriptiu del projecte i (1.B.2) Annex I.B Pressupost desglossat 

- Modalitat B.2 (línia B): (1.A.3) Annex I.A Formulari descriptiu del projecte i (1.B.3) Annex I.B Pressupost desglossat 

Pel que fa a l’Annex I.B Pressupost desglossat, se n’ha de presentar una còpia en format digital (en Excel) a través de l’adreça 

electrònica subvencionsparticipacio@palma.cat. 

 

1.2. Certificat d’acreditació de la titularitat del compte bancari 

 

1.3. Declaracions responsables i autorització a l’Ajuntament per a comprovacions (annex II) 

En cas de no autoritzar l’Ajuntament a fer les comprovacions oportunes, cal presentar la documentació acreditativa corresponent. 

Aquest document ha d’estar en format PDF i s’ha de firmar electrònicament amb el certificat digital de l’entitat. 

 

1.4. Declaració que inclogui una llista de les associacions veïnals federades 

(Només per a aquelles entitats que es presentin a la línia A) 

mailto:subvencionsparticipacio@palma.cat
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IMPORTANT: Recordau que: 

- Presentar, adjunts, el formulari descriptiu (annex I.A) i el pressupost desglossat (annex I.B) és requisit indispensable. 

La manca de presentació de qualsevol d’aquests dos documents implicarà l’exclusió i la no-valoració del projecte. 

- Deixar apartats buits o incomplets no es considerarà una deficiència esmenable. 

Que hi hagi una concordança entre les diferents activitats i els conceptes inclosos al projecte descriptiu i entre els que s’inclouen al 

pressupost detallat és un requisit indispensable perquè puguin ser valorats/ades i inclosos/ses en el projecte aprovat. 

- Seleccionar i emplenar el formulari descriptiu i el pressupost desglossat específic que estableixen les Bases d’acord amb la línia i/o la 

modalitat a la qual es presenta el projecte i emplenar-ho amb ordinador és indispensable. 

La utilització d’un formulari diferent al que estableix la convocatòria corresponent a la línia i/o la modalitat a la qual es presenta l’entitat 

implicarà l’exclusió i la no-valoració del projecte. 
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2. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 

El formulari descriptiu i el pressupost desglossat presentats han de ser els que corresponguin d’acord amb la línia i/o la modalitat a la qual es 

presenta el projecte. 

La sol·licituds s’han de presentar a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Palma o el Registre Electrònic General. 

El termini de presentació de sol·licituds és de 30 dies naturals, comptats des de l’endemà que es publiqui la convocatòria. Per tant es poden 

presentar projectes fins al 18 de novembre de 2021. 
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3. INFORMACIÓ PER A EMPLENAR EL FORMULARI DESCRIPTIU 

A continuació trobareu informació necessària per a emplenar correctament determinats apartats del formulari descriptiu i ubicar com cal les activitats 

i els conceptes (d’acord amb l’apartat 9.3 de les Bases reguladores). 

Recordau que, per a obtenir la puntuació corresponent a cada aspecte valorable, és indispensable que la informació consti al formulari descriptiu i/o 

al pressupost detallat i que s’inclogui a l’apartat corresponent (no es puntuaran els apartats buits ni la informació que no es trobi a l’apartat que 

correspongui). 

Abans de començar a emplenar el formulari assegurau-vos que es correspon amb la línia i/o la modalitat a la qual us presentau, ja que el contingut 

és específic per a cadascuna. 

Cal emplenar la casella amb el nom de l’entitat (el que correspongui segons els vostres estatuts), el CIF i el número d’expedient. En cas de 

desconèixer el número d’expedient, us el podem facilitar a través de correu electrònic. 

A la segona pàgina del formulari descriptiu, hi trobareu un índex amb la paginació corresponent. Els diferents apartats inclosos en el document estan 

vinculats amb l’índex. Per a accedir a qualsevol dels apartats, us heu de situar sobre aquell al qual voleu accedir i clicar amb el ratolí al mateix temps 

que premeu el botó “control”. 

Un cop acabat d’emplenar el document, si us hi situau damunt amb el botó dret, us donarà l’opció d’actualitzar-ne la paginació. 
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3.1. Pel que fa a l’apartat “4.2. Pla de dinamització i activitats” 

3.1.1. A l’apartat “4.2.1. Activitats socioculturals i formatives” 

S’hi han d’incloure les activitats socioculturals i formatives previstes en el projecte. 

Cal emplenar una fitxa per a cada activitat prevista i pressupostada (en el cas de tallers, cal emplenar una fitxa per a cada grup de 

tallers). 

Pel que fa al títol: 

En cas de tractar-se d’activitats que no siguin tallers, al títol, s’hi ha de posar el nom que s’adjudiqui a l’activitat. 

En cas de tractar-se de tallers, amb l’objectiu de facilitar el seguiment de l’execució del projecte i de reduir el nombre de 

modificacions sol·licitades al llarg de la seva vida, aquests s’han d’agrupar, segons el seu contingut, de la següent forma 

(és el que ha de constar com a títol de l’activitat): 

 Tallers d’alimentació i salut 

 Tallers de benestar físic i psíquic 

 Tallers de dansa i cos 

 Tallers d’arts plàstiques 

 Tallers d’artesania, manualitats i restauració 

 Tallers educatius i de creativitat 

 Tallers de llengües 

 Tallers de noves tecnologies 

 Tallers familiars 

 tallers d’altres tipologies (si es preveu fer alguns tipus de tallers que no encaixen en cap d’aquestes agrupacions, 

s’ha d’indicar quin és el taller o agrupació de tallers específica). 
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Pel que fa a la tipologia d’activitat, cal indicar de quin tipus d’activitat es tracta: 

 Tallers 

 Monogràfics 

 Seminaris 

 Jornades 

 altres activitats socioculturals i/o formatives (en aquest cas, s’ha d’indicar l’activitat) 

Pel que fa a la descripció de l’activitat, a més de tota la informació que es consideri necessari incloure-hi per a descriure-la, en 

cas de tractar-se de tallers s’hi pot afegir una llista dels tallers que es poden incloure dins l’agrupació. 
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3.1.2. A l’apartat “4.2.2. Activitats festives/Programa d’activitats festives” 

S’hi han d’incloure les següents activitats/programes d’activitats: 

 Activitats i/o programes d’activitats realitzats durant el cicle festiu de l’any. 

 Activitats que no siguin específicament festives però que es duguin a terme en el marc dels programes de festes o donant-

los continuïtat immediata. 

 Activitats que, malgrat que no es duguin a terme en el període festiu, per contingut, hi estiguin vinculades. 

Cal emplenar una fitxa per a cada programa previst i pressupostat. 

Pel que fa al títol, s’hi ha de posar el nom del programa d’activitats festives (Reis, Sant Antoni/Sant Sebastià, Carnaval, Festes 

d’Estiu...) o de l’activitat festiva programada, si s’escau. 

Pel que fa a la taula detallada de descripció d’activitats que componen el programa i persones/col·lectius participants: 

 Cal emplenar-hi tantes files com activitats componen el programa. 

 A la casella “Activitat” cal indicar-hi la tipologia (concert, ballada popular, fira, mercadet, taller...) i el nom de l’activitat. 
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3.1.3. A l’apartat “4.2.3. Altres activitats” 

S’hi han d’incloure les activitats que tinguin com a objectiu principal la millora del barri/ciutat, la sensibilització, la difusió cultural... 

Cal emplenar una fitxa per a cada activitat prevista i pressupostada. 

Pel que fa al títol, s’hi ha de posar el nom que s’adjudiqui a l’activitat. 

Pel que a la tipologia d’activitat, cal indicar de quin tipus es tracta: 

 Conferències 

 Xerrades 

 Cinefòrums 

 Arts escèniques 

 Concerts 

 Exposicions 

 altres (en aquest cas, s’ha d’indicar l’activitat) 
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IMPORTANT: És indispensable que existeixi concordança entre el projecte descriptiu i el pressupost detallat en els següents termes: 

- Pel que fa als programes d’activitats i a les activitats: 

 Els programes d’activitats i les activitats enumerades i explicades a cadascun dels apartats del formulari descriptiu han de 

coincidir amb els programes d’activitats i les activitats que es preveuen al pressupost detallat. En cas contrari no podran ser 

tingudes en compte ni tècnicament ni pressupostària.  

- Pel que fa a la numeració i el nom de cada activitat/programa: 

 La numeració i el nom que s’adjudica al formulari descriptiu han de coincidir amb la numeració i el nom que s’adjudica al 

pressupost detallat. 

- Pel que fa a la ubicació: 

 L’apartat del formulari descriptiu en el qual s’ubica cada activitat segons tipologia (4.2.1, 4.2.2. o 4.2.3) ha de coincidir amb la 

subpartida en la qual s’ubica al pressupost detallat. 

- Pel que fa a la temporalització/cronograma: 

 Les anualitats previstes per a cada activitat a l’apartat corresponent del formulari descriptiu han de coincidir amb la previsió 

anual pressupostada per a cadascuna (pressupost detallat). En cas contrari no podran ser tingudes en compte ni tècnicament 

ni pressupostària. 
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3.2. Pel que fa a l’apartat “4.5. Personal de dinamització del barri/l’entorn”: 

Aquesta partida pressupostària només es pot incloure en els projectes presentats per a la línia A i en els projectes presentats per a la 

modalitat B.2 de la línia B. 

En cas de pressupostar despeses de dinamització per a més d’una persona, cal complimentar una fitxa amb tota la informació detallada 

per a cadascuna de les persones dinamitzadores. 

Per a poder ser una entitat beneficiària de la modalitat B.2 (de la línia B), és indispensable obtenir la puntuació mínima (d’acord amb 

l’apartat 12.4 de les Bases reguladores). En cas que l’entitat que es presenti a aquesta modalitat vulgui que, si no arriba a la puntuació 

mínima, d’ofici es revisi la sol·licitud en els termes previstos per a la modalitat B.1, ho ha de demanar de forma expressa en la seva 

sol·licitud. 

 

IMPORTANT: És indispensable que existeixi concordança entre el projecte descriptiu i el pressupost detallat en els següents termes: 

- Pel que fa a les persones dinamitzadores: 

 El nombre de persones per les quals es complimenta una fitxa detallada al formulari descriptiu ha de coincidir amb el nombre 

de persones que es preveuen al pressupost detallat. En cas contrari no podran ser tingudes en compte ni tècnicament ni 

pressupostària. 
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3.3. Pel que fa a l’apartat “5.6. Despeses d’infraestructura i funcionament general pressupostades”: 

S’hi han d’incloure els conceptes derivats de despeses d’infraestructura i funcionament general pressupostades. 

Cal emplenar una fitxa per a cada concepte previst i pressupostat i, en el cas de despeses de funcionament ordinari, cal emplenar una 

fitxa per a cada subtipus. 

Pel que fa al concepte (tipus de despesa) cal indicar de quin tipus de despesa es tracta. S’hi poden incloure: 

 Material fungible i d’oficina 

 Subscripcions, dominis i aplicacions informàtiques 

 Disseny i manteniment de webs 

 Funcionament ordinari de l’entitat 

 Assegurança anual de responsabilitat civil i altres tipus d’assegurances vinculades a la gestió de l’entitat i de les 

seves activitats 

 Gestoria i assessoria jurídica 

 Quotes de pertinença a federacions veïnals 

 Despeses bancàries 

 Neteja de locals 

 Seguretat del local i sistemes d’alarma 

 Manteniment, millora i reparacions ordinàries de locals 

 Lloguer d'espais 

 altres (en aquest cas, s’ha d’indicar quin) 
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Pel que fa al subtipus de despesa, cal emplenar l’apartat només en cas que es tracti de despeses de funcionament 

ordinari, i hi cal identificar els subtipus de despesa i emplenar una fitxa per a cada subtipus que es pressuposti, d’acord 

amb la següent classificació: 

 Subministrament d’aigua/clavegueram (EMAYA) 

 Subministrament elèctric 

 Comunicacions telefòniques 

 Tributs 

 Quota de la comunitat 

 altres (en aquest cas, s’ha d’indicar quin) 

 

IMPORTANT: És indispensable que existeixi concordança entre el projecte descriptiu i el pressupost detallat en els següents termes: 

- Pel que fa a les despeses d’infraestructura i funcionament: 

 Els tipus de despeses i subtipus de despeses enumerades i explicades a cadascun dels apartats del formulari descriptiu han 

de coincidir amb els tipus de despeses i subtipus de despeses que es preveuen al pressupost detallat. En cas contrari no 

podran ser tingudes en compte ni tècnicament ni pressupostària. 
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4. INFORMACIÓ PER A EMPLENAR EL PRESSUPOST DETALLAT 

A continuació trobareu informació necessària per a emplenar correctament determinats apartats del pressupost detallat. 

Recordau que (d’acord amb l’apartat 9.4 i 9.9 de les Bases reguladores): 

- Cal ubicar correctament les despeses dins la partida i/o subpartida corresponents. 

Quan es consideri que determinades despeses no s’han ubicat correctament es reubicaran d’ofici a la partida o subpartida que li 

correspongui, la qual cosa pot suposar conseqüentment canvis en els càlculs de percentatges límit. 

- Cal detallar necessàriament el tipus de despesa i el subtipus (si s’escau). 

Quan es consideri que aquestes no estan suficientment detallades s’aplicaran factors de correcció consistents a reduir-les o excloure-les. 

És indispensable que existeixi concordança entre les activitats i els conceptes enumerats i explicats al formulari tècnic i les activitats, i els conceptes 

que s’inclouen al pressupost detallat. En cas contrari no podran ser tinguts en compte ni tècnicament ni pressupostària. 

Per a poder treballar correctament amb el pressupost, cal que es descarregui el document a l’ordinador. No s’ha de treballar en línia, ja que en 

aquest cas hi hauria opcions i funcions que no s’executarien correctament, la qual cosa podria suposar errors en els càlculs. 

El document està protegit amb la intencionalitat de garantir que funcionin les fórmules. En cas de necessitar incloure més files en alguna de les 

partides i/o subpartides, s’ha de sol·licitar i es farà arribar un formulari adaptat a les necessitats. 

En el moment de presentar la sol·licitud, cal convertir el document a PDF (s’hi han d’incloure tots els fulls que es troben dins l’àrea d’impressió). 

Recordau que (d’acord amb l’apartat 10.3 de les Bases reguladores), a més de presentar el pressupost detallat (en format PDF) a través del Registre 

Electrònic (juntament amb la resta de documentació requerida), també cal presentar còpia del pressupost desglossat en format digital (en Excel)  

a través de correu electrònic, a l’adreça subvencionsparticipació@palma.cat. 

 

 

mailto:subvencionsparticipació@palma.cat
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A la part superior hi apareix el resum del pressupost, el qual s’anirà actualitzant de forma automàtica a mesura que es vagin omplint les 

diferents caselles. 

Només s’han d’emplenar les cel·les que estan en color blanc. 

Abans de començar amb el pressupost, assegurau-vos que l’excel es correspon amb la línia i/o la modalitat a la qual us presentau, ja que les 

fórmules i els càlculs són específics per a cadascuna. 

Cal emplenar la casella amb el nom de l’entitat, el CIF i el número d’expedient. En cas de desconèixer el número d’expedient, us el podem 

facilitar a través de correu electrònic. 

Si, just a l’inici, s’emplena la cel·la “% aportació” (cel·la F14), que ha de correspondre al percentatge que l’entitat té previst aportar, els 

càlculs ja s’aniran realitzant tenint-ho en compte des d’aquest moment. L’import APORTAT (cel·la G14) i l’import SOL·LICITAT (cel·la 

E14) es calcularan de forma automàtica d’acord amb el percentatge introduït. 

En el moment de detallar les despeses en cadascuna de les partides i subpartides, cal emplenar tantes files com tipologies (i subtipologies) 

de despesa hi hagi. 

Pel que fa a l’Excel, hi ha algunes cel·les que tenen un desplegable que inclou diferents opcions entre les quals es pot elegir. Si l’opció que 

es vol seleccionar no apareix a la llista, s’hi pot incloure una nova categoria escrivint directament sobre la cel·la. 

A la part dreta de la darrera fila de cada partida i subpartida hi trobareu una opció que us permetrà introduir noves files pitjant-hi a sobre. 

En el moment d’elaborar el pressupost, cal tenir en compte: 

 Les limitacions establertes a la convocatòria d’acord amb cada línia i la modalitat de subvenció tant pel que fa a l’import total 

subvencionable com als imports i percentatges per partides i/o subpartides. 

 Que és indispensable que, atès que l’execució pressupostària de les subvencions és equivalent els tres anys, hi hagi concordança 

entre aquesta i l’execució de l’activitat, la qual cosa implica que les quantitats pressupostades per als tres anys han de ser 

idèntiques. 
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Els diferents tipus de despeses que es poden incloure a cadascuna de les partides són: 

 I. Partida d’activitats de dinamització cívica i participativa (genèric per a les tres subpartides): 

- Personal 

- Contractació d’activitats 

- Contractació d’actuacions 

- Contractació de serveis 

- Contractació d’infraestructura 

- Material no-inventariable 

- Refrigeri 

- Transport 

- Comunicació i difusió 

- Inscripció a cursos de formació (en aquest cas és indispensable que quedi degudament justificat l’objectiu de promocionar 

l'associacionisme i el voluntariat) 

- altres despeses que es considerin necessàries per a l’execució de l’activitat (en aquest cas, s’ha d’especificar; han de 

figurar al projecte detallat i ha de quedar justificada la seva pertinença) 

 II. Partida de personal de dinamització de barri/ciutat (només per a la línia A i la modalitat B.2 de la línia B): 

- Sou net 

- Cotització a la Seguretat Social 

- Retencions IRPF  

- altres provisions de fons de dipòsit obligatori d’acord amb la legislació 

La cel·la Persona s’emplena de forma automàtica en funció de la numeració que se seleccioni en el desplegable corresponent. 
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 III. Partida de despeses d’infraestructura i funcionament general: 

- Material fungible/d’oficina 

- Subscripció/domini/aplicació informàtica 

- Disseny i manteniment web 

- Funcionament ordinari 

- Assegurança 

- Gestoria/assessoria jurídica 

- Quota de pertinença a federació veïnal 

- Despeses bancàries 

- Neteja de local 

- Seguretat local / Sistema d’alarma 

- Manteniment/Millora/Reparacions ordinàries del local 

- Lloguer d’espai 

- d’altres (en aquest cas, s’ha d’indicar quin) 

En cas que se seleccioni el tipus de despesa Funcionament ordinari, cal emplenar una fila per a cada subtipus de despesa que 

es vulgui pressupostar inclosa dins aquest tipus, d’acord amb la següent classificació: 

 Subministrament d’aigua/clavegueram (EMAYA) 

 Subministrament elèctric 

 Comunicacions telefòniques 

 Tributs 

 Quota de la comunitat 

 altres (en aquest cas, s’ha d’indicar quin) 
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IMPORTANT: Les despeses no subvencionables i que tampoc es poden incloure al projecte són: 

- Despeses de menjar o beguda (a excepció de les d’aliments no elaborats o vinculats a refrigeris degudament justificades).  

- Despeses d’allotjament i manutenció (a excepció d’aquelles vinculades a cursos de formació, jornades, seminaris i altres activitats de 

caràcter similar i degudament justificades). 

- Despeses destinades a premis i/o donatius en metàl·lic. 

- Despeses de manteniment de locals quan es tracti de domicilis particulars. 

- Despeses derivades de l’adquisició de béns immobles o obres de condicionament o de millora, o d’obra nova. 

 

Amb l’objectiu d’ajudar a identificar la superació d’alguns d’aquests límits, s’han establert les següents funcions o avisos dins l’Excel: 

 A la part superior del resum hi trobareu un botó vermell amb el nom VALIDAR, que cal pitjar un cop que s’hagi acabat d’emplenar 

el formulari. Una vegada pitjat, us apareixerà un missatge que us indicarà alguna de les següents opcions: 

- Us indicarà que el pressupost s’ha validat correctament, i el podeu arxivar com a definitiu. 

- Si hi ha algun límit superat o les quanties anuals pressupostades no són coincidents, us apareixerà un missatge indicant 

quina és l’errada que cal corregir abans de donar el pressupost per finalitzat. En aquest cas, s’ha de revisar la quantitat 

indicada i tornar a repetir el procés de validació per a confirmar que no continua havent-hi alguna limitació que 

s’incompleixi. 

 A nivell informatiu, a la part dreta del resum, hi trobareu un primer apartat en vermell que resumeix els límits establerts segons línia 

i/o modalitat; un segon apartat, que distingeix el resum del pressupost detallat, el qual, d’acord amb el percentatge d’aportació 

inserit, resumeix per partides i subpartides l’import sol·licitat i l’import aportat, i un tercer apartat, també en vermell, en el qual, si és 

el cas, hi apareixerà la quantitat que cal reduir i d’on cal reduir-la per a no superar els límits establerts. 

 


