
 

Secció de Prestacions   -                   Pàgina 1 de 12 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE SUPORT 
PER A LA TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS D’AJUDES 
ECONÒMIQUES A ENTITATS QUE DUEN A TERME 

ACTIVITATS EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secció de Prestacions 
M.2  

25 de maig de 2015 



 

Secció de Prestacions   -                   Pàgina 2 de 12 

MANUAL PER A LA TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS D’AJUDES ECONÒMIQUES A ENTITATS QUE 
DUEN A TERME ACTIVITATS EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS. 
 
Introducció. 

 
Us presentam, a continuació, el contingut que es gestiona des de la secció de Prestacions abans d’explicar 
el manual de suport per a la tramitació de les sol·licituds de la convocatòria destinada exclusivament a 
entitats.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La secció de Prestacions treballa amb un sistema de gestió de qualitat i té com a... 
 

MISSIÓ:  Donar SUPORT a persones en risc d’exclusió social a través de prestacions econòmiques i 
tècniques, i als serveis que els atenen quant als processos d’inserció. 

 

VISIÓ:  Treballar  amb RIGOR metodològic i essent un bon recurs pels serveis socials comunitaris bàsics  i 
els seus usuaris. 

 

LÍNIES D’INTERVENCIÓ: 
Prestacions econòmiques: Nòmina RMI. Ajudes  individuals a persones majors i a persones amb 
discapacitat, ajuts econòmics a empreses que contractin treballadors que tinguin condició de titulars de la 
RMI i subvencions a entitats per desenvolupar activitats de serveis socials. 
Prestacions tècniques: Itineraris d’inserció sociolaboral. Programes de formació. Processos 
d’acompanyament  i convenis amb empreses / borses de feina 

Aquest manual pretén ser un document de suport per a les entitats que sol·licitin l’ajut econòmic i per als  
professionals que participen en els processos d’informació i tramitació.  
El document s’ha distribuït en els següents apartats: 
 

1. Informació general de la convocatòria. 
2. Justificació de la convocatòria 
3. Annexes 
4. Normatives. 

 

 

 

 

PRESTACIÓ ECONÒMICA  

RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ 

BOSSES D’OCUPACIÓ 

PROCÉS D’ACOMPANYAMENT  

A L’OCUPACIÓ 

ITINERARIS INSERCIÓ. ACCIONS 

GRUPALS. 

CONTINGUT DE LA SECCIÓ DE PRESTACIONS 

Prestacions tècniques Prestacions econòmiques 

PROJECTES FORMATIUS AJUDES INVIDUALS  

AJUDES ECONÒMIQUES A EMPRESES QUE 

CONTRACTIN TREBALLADORS QUE TINGUIN 

LA CONDICIÓ DE TITULARS DE LA RMI 

SUBVENCIONS A ENTITATS PER 

DESENVOLUPAR ACTIVITATS DE 

SERVEIS SOCIALS  

CONVENIS AMB EMPRESES 

BORSES DE FEINA 
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1. Informació general de la convocatòria. 

 
1.1 Quan s’ha publicat la convocatòria?  
 

 
 

 
També podeu consultar el text a la web de l’IMAS: 
http://www.imasmallorca.net/ 
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1.2 Quin és l’objecte de l’ajut econòmic? 
 
Donar suport al finançament de les actuacions que en matèria de serveis socials hagin realitzat les 
entitats i associacions sense ànim de lucre entre l’ 1 de gener de 2014 i el 31 de desembre de 2014. 
 
 

1.3 Quines són les modalitats d’activitats subvencionables? 
 

Activitats de caràcter preventiu, d’informació, d’atenció i de suport social, 
psicològic i emocional a persones afectades per situacions que generen 
vulnerabilitat, dependència, risc d’aïllament, discriminació, marginació i exclusió 
social. 

 
 
 
Modalitats 
d’ajudes : 
 

Activitats d’inserció, rehabilitació i integració sociolaboral de persones i/o 
col·lectius amb dificultats socials, més desfavorits i/o exclosos socialment; així 
com actuacions que complementin programes d’assistència, inserció i reinserció 
social de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials i/o dels serveis socials d’atenció 
primària que es gestionin des de l’àmbit municipal 

 
IMPORTANT: 

 

 
 
 
 
 

IMPORTANT: 
 

 
 
 
1.4 Quin són els requisits que de les entitats beneficiàries?  
 
� Estar legalment constituïdes. 
� No tenir ànim de lucre. 
� Tenir domicili social (representació o delegació) a l’illa de Mallorca. 
� Estar inscrita en el Registre Central de Serveis Socials de la comunitat autònoma de les Illes Balears o en 

el que correspongui, abans de la data de sol·licitud en el marc d’aquesta convocatòria. 
� Tenir capacitat jurídica i d’obrar. 
� Estar al corrent en el compliment de les obligacions econòmiques amb el Consell de Mallorca i amb 

l’IMAS i de les altres obligacions tributàries i amb la Seguretat Social que venguin imposades per la 
normativa vigent. 

� No incórrer en cap de les prohibicions per ser beneficiari que estableix l’art. 13.2 de la llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions 

 
IMPORTANT: 

 

 
 
 
 

S’exclouen d’aquesta convocatòria qualsevol tipus d’ajudes per a actuacions d’infraestructures 
d’edificis (construcció i/o remodelació), equipaments, manteniment, creació de centres de serveis 

socials (d’estades diürnes i/o residencials) i estudis. 

Queden exclosos d’aquesta convocatòria aquelles entitats a les quals se’ls hagi atorgat una subvenció 
nominativa o un contracte  o concert per part de l’IMAS, respecte de l’exercici 2014. 

 

Únicament se subvencionaran projectes que continguin activitats que s’hagin desenvolupat en aquesta illa. 
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1.5 Quina és la quantia de la subvenció? 
 

� La quantitat màxima que es pot concedir per projecte és de 15.000 €. 
 
En tot cas, el fons de la subvenció que concedirà l’IMAS, s’aplicarà sobre la despesa  justificada i acreditada, 
com a mínim, per al cost del projecte d’actuació que ha servit de base per a la concessió de la subvenció. 

 
IMPORTANT: 

 

 
 
 

IMPORTANT: 

 

 

 
 
 
En cap cas, l’import de les subvenció pot ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres 
subvencions de qualsevol administració pública o d’ens públics o privats, superi el cost total de l’activitat o 
el programa que s’ha dut a terme per l’entitat beneficiària. 

 
1.6 Quin és el procediment de concessió de la subvenció? 
 
Es farà mitjançant concurs. 
 
A través de la comparació en un únic procediment de les sol·licituds presentades, amb la finalitat d’establir 
una prelació entre aquestes d’acord amb els criteris de valoració, amb la suma total de les puntuacions 
obtingudes entre totes les entitats, una vegada presentades, i amb el límit del crèdit pressupostari 
disponible per a aquesta convocatòria. 
 
Els criteris per fer la valoració dels projectes: 

Molt poc/a: 0 punts     Poc/a: 0,5 punts     Normal: 1 punt     Bon/a: 1,5 punts     Molt bon/a: 2 punts 

A. VALORACIÓ DEL PROJECTE O ACTIVITAT REALITZADA (màxim 14 punts) 

A1. Activitats realitzades per intervenir en la necessitat identificada (màxim 2 punts)  

A2 Mitjans tècnics, recursos humans, mitjans materials i econòmics necessaris utilitzats ( màxim 2 punts) 

A3  Nombre de persones usuàries ateses i la millora de les seves condicions (màxim 2 punts) 

A4 Material produït o editat (màxim 2 punts) 

A5 Coordinació amb les diverses xarxes de serveis socials, públics o privats (màxim 2 punts) 

A6 Situacions amb necessitats d’atenció sobre les quals s’ha intervingut (màxim 2 punts) 

A7 Avaluació global del projecte o activitat (màxim 2 punts) 

 

B.  VALORACIÓ DE LA VISITA TÈCNICA A L’ENTITAT (màxim 6 punts) 

B1 Valoració tècnica de l’impacte de la intervenció sobre les situacions sobre les quals s’ha intervingut (màxim 2 punts) 

B2 Valoració tècnica dels resultats obtinguts (màxim 2 punts) 

B3 Valoració tècnica global del projecte (objectius, contingut, procés d’actuació) (màxim 2 punts) 

 
 
 
 

No es valoraran projectes de despesa realitzada, l’import total dels quals sigui superior a 30.000,00 €. 
 

Cada entitat sol·licitant  podrà presentar un únic projecte. 
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MOLT IMPORTANT! 

Un tècnic de la secció emetrà informe de valoració de cada projecte i se’n realitzarà una visita tècnica, de la 
que s’aixecarà el document corresponent, en que es recaptarà informació i documentació de les activitats 

realitzades, a subvencionar. 

         

 

 

IMPORTANT: 

 

 

 
 
1.7 Quin és el termini de presentació de sol·licituds? 
 
El termini és de 40 dies naturals, comptadors a partir del següent al de la publicació d'aquesta convocatòria 
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Si el darrer dia fos inhàbil, s’entendrà prorrogat fins al primer dia 
hàbil següent. En cas que el darrer dia fos dissabte, caldrà realitzar la presentació al registre del Consell de 
Mallorca situat C/ del Palau Reial, núm.1 de Palma o a qualsevol oficina de correus. 
 

EL DARRER DIA PER PRESENTAR SOL·LICITUDS ÉS EL 2 DE JULIOL DE 2015. 
 

1.8 On poden presentar-se les instàncies? 
 
Les instàncies s’han de dirigir a la Presidència de l’IMAS i es poden presentar al Registre General de l’IMAS a 
Palma i a les seves delegacions d’Inca i de Manacor, a les oficines de Registre del Consell de Mallorca, o a 
qualsevol dels llocs que preveu l'art. 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú.  

 
IMPORTANT: 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ajuntaments que disposen de conveni: 
•  (BOIB núm. 24, de 19 de febrer de 2015): Algaida, Andratx, Ariany, Bunyola, Campanet, Campos, 
Capdepera, Costitx, Estellences, Felanitx, Fornalutx, Llubí, Llucmajor, Mancor de la Vall, Maria de la Salut, 
Marratxí, Montuïri, Pollença, Porreres, Puigpunyent, Sant Joan, Sant Llorenç des Cardassar, Santa 
Margalida, Santanyí, Selva, ses Salines, Son Servera i Vilafranca de Bonany 
•       (BOIB núm. 53, de 14 d’abril de 2015): Deià. 
 
Per a més informació, us podeu posar en contacte amb la unitat d’Atenció al Ciutadà/na de l’IMAS a Palma 
o amb les seves delegacions d’Inca i de Manacor següents: 
 

� C/ del General Riera, 67.  07010 Palma. Tel. 971 763 325. 

La puntuació mínima exigida per poder optar a una subvenció és de 5 punts i la puntuació màxima serà la suma dels 
parcials i podrà arribar fins als 20 punts. 

 

Cal destacar que existeix conveni únicament amb 25 ajuntaments que se poden consultar en el BOIB núm. 
24, de 19 de febrer de 2015. Amb la resta, actualment no existeix cap tipus de conveni de col·laboració 
signat entre l’IMAS i/o el Consell Insular de Mallorca i els municipis de Mallorca, i, per tant, pel que fa a la 
presentació de la documentació no serà vàlid el registre d’entrada realitzat a la resta d’ajuntaments (ni tan 
sols els realitzats a l’anomenada “Finestreta Única” que els municipis hagin implantat) sinó que es tindrà 
en compte la data d’entrada de les sol·licituds en el Registre de l’IMAS o del Consell de Mallorca, excepció 
feta del registre de l’ajuntament de Palma. 
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� C/ Avda. del General Luque, 223, 1r pavelló esquerra, 1a. (Antic quarter General Luque). 07300 Inca. 
Tel. 971 880 216 /  fax. 971 502 407 

� C/ del Bon Jesús, 2. 07500 Manacor. Tel. 871 986 142 / fax: 871 986 150 
 
1.9 Quina documentació s’ha de presentar? 
 
A la sol·licitud de subvenció (annex 1) , s’haurà d’adjuntar la documentació següent: 
 
€€€€  a) Fotocòpia del document acreditatiu que la persona sol·licitant és el representant legal de l’entitat i el 
seu DNI. 
€€€€  b) Fotocòpia acarada de la targeta d’identificació fiscal de l’entitat. 
€€€€  c) Fotocòpia acarada dels estatuts degudament legalitzats.  
€€€€  d) Acreditació de la inscripció en el Registre Central de Serveis Socials de la comunitat autònoma de les 
Illes Balears o en el que correspongui. 
€€€€  e)  Sol·licitud  de transferència bancària per als pagaments expedida a nom de l’entitat beneficiària de 
l’ajuda, signada i segellada pel seu representant legal i per l’entitat bancària (annex 2) 
€€€€  f) Certificat acreditatiu d’estar al corrent en el compliment de les obligacions amb la hisenda estatal, 
vigent, com a mínim, durant els quatre mesos posteriors a la presentació de la sol·licitud.   
€€€€   g) Certificat acreditatiu d’estar al corrent en el compliment de les obligacions amb la hisenda 
autonòmica, vigent, com a mínim, durant els quatre mesos posteriors a la presentació de la sol·licitud.   
€€€€   h) Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social acreditatiu d’estar al corrent en el 
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.  
€€€€  i) Documentació acreditativa d’estar al corrent en el compliment de les obligacions econòmiques amb 
l’IMAS i amb el Consell de Mallorca. A aquest efecte, la sol·licitud de la subvenció implica l’autorització 
perquè l’IMAS pugui obtenir de la Tresoreria del Consell de Mallorca informació relativa al compliment 
d’aquestes obligacions. No obstant això, l’entitat interessada pot optar per presentar aquesta 
documentació juntament amb la sol·licitud de la subvenció.      
€€€€  j) Declaració en què es facin constar totes les subvencions o els ajuts obtinguts o sol·licitats per a la 
mateixa finalitat de qualsevol ens públic o privat, si escau, o una declaració expressa de no haver-ne 
sol·licitat cap ( annex 3) 
€€€€  k) Declaració responsable de no incórrer en cap de les causes per ser beneficiari que estableix l’article 13.2 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. (annex 4)   
€€€€   l) Acreditació de l'exempció de l'IVA, quan escaigui. 
€€€€  ll) memòria tècnica-econòmica (annex 5 ) de l’activitat subvencionada, signada i segellada.  
€€€€  m) Còpia acarada de la documentació econòmica indicadora de les despeses realitzades a 2014 i 
esborrany-proposta signat i segellat del compte justificatiu d’acord amb el model (annex 6) 
 
Per a l’emplenat de l’esborrany proposta de  l’annex 6, es pot consultar el punt 2.2 “ Instruccions 
específiques respecte del tràmit de justificar” 
 
MOLT IMPORTANT: 

1. La documentació inicial indicadora de les despeses realitzades a 2014, han de correspondre amb les que 
preveu el punt 12, ara bé, en aquest moment del procediment es presentaran únicament acarades (SENSE 
L’ESTAMPILLAT CORRESPONENT), ATÈS QUE ÚNICAMENT S’APLICARÀ SOBRE AQUELLS 
DOCUMENTS DE LES ENTITATS A LES QUALS SE’LS HI ATORGUI FINALMENT UNA SUBVENCIÓ, I EN EL 
TERMINI QUE PREVEU LA CONVOCATÒRIA PER A JUSTIFICAR. 

 

2. Per tant, la presentació de documentació econòmica en aquesta fase del procediment té per OBJECTIU 
comprovar que efectivament s’ha realitzat despesa que pugui ser subvencionada. Quan la secció de 
Prestacions apreciï l’existència de defectes en la proposta de justificació presentada per l’entitat ho posarà 
en el seu coneixement concedint-li el termini de quinze dies per a la correcció o esmena. 
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1.10 Quines són les obligacions de les entitats beneficiàries? 
 

a) Haver dut a terme l’activitat subvencionada que fonamenta la concessió de la subvenció. 
b) Justificar la realització de l’activitat, com també el compliment dels requisits i de les condicions que 

determinin la concessió de la subvenció. 
c) Sotmetre’s en qualsevol moment del desenvolupament de l’activitat a les actuacions de  seguiment i 

avaluació tècnica que efectuï personal de la secció de Prestacions de l’IMAS, a les de control financer que 
corresponen a la Intervenció Delegada i a les previstes en la legislació de la Sindicatura de Comptes i 
aportar tota la informació que li sigui requerida en l’exercici d’aquestes actuacions. 

d) Comunicar a l’IMAS la sol·licitud o l’obtenció d’altres subvencions per a la mateixa finalitat procedents de 
qualsevol administració o entitat pública o privada, nacional o internacional. Aquesta comunicació ha de 
fer-se en el termini de deu dies hàbils a comptar a partir de la sol·licitud o la obtenció de la subvenció 
concurrent i, en tot cas, abans de justificar l’aplicació que s’hagi donat al fons percebut.  

e) Acreditar, abans de dictar la proposta de resolució definitiva, que està al corrent de les obligacions 
tributàries i de la Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat, i de les obligacions tributàries davant la 
hisenda autonòmica. 

f) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons percebuts, amb inclusió dels documents 
electrònics, mentre puguin ser objecte d’actuacions de comprovació i control. 

g) Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists legalment. 
h) Adoptar les mesures de difusió relatives al caràcter públic del finançament de l’activitat objecte de 

subvenció. A aquest efecte, ha d’incloure el suport de l’IMAS en tots els elements publicitaris de l’activitat 
subvencionada. I quan se’n faci publicitat, a Mallorca o qualsevol territori de parla catalana, es farà ús, com 
a mínim, de la llengua catalana. En cas d’utilitzar-se diverses llengües, la catalana tindrà el tractament de 
preferència. 

i) Presentar una memòria tècnica de l’activitat subvencionada juntament amb la justificació econòmica. 
IMPORTANT: 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No es podrà reformular cap de les quanties del projecte a partir del moment en que la 
comissió avaluadora emeti l’informe que serveixi de base a l’òrgan instructor per elaborar 

la proposta de resolució corresponent. 
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2. QUAN JUSTIFICAR?  (punt 12 de la convocatòria)? 
                             IMPORTANT: 

 

 
 
 
2.1 COM JUSTIFICAR?  (punt 12 de la convocatòria)? 

 
PRÈVIAMENT A L’ACARAMENT DELS JUSTIFICANTS ECONÒMICS ORIGINALS QUE ES PRESENTIN, ES 
SEGELLARAN AMB EL SEGÜENT MODEL D’ESTAMPILLAT:  

 
El segell el podrà facilitar la secció de Prestacions  
El mecanisme de l’estampillat de factures, nòmines, butlletins de cotització, rebuts d’assegurances 
o rebuts de beques, entre d’altres, garanteix la condició de despesa finançada o cofinançada per 
l’IMAS. 
 

MOLT IMPORTANT: 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
Després de l’emplenat dels continguts de l’estampilla: la “DATA” que és la de la resolució de la Presidència 
de l’IMAS d’atorgament de les ajudes, “PROJECTE”: nom abreujat del projecte que té atorgada la 
subvenció”, “IMPORT IMPUTAT AL PROJECTE” I “ IMPORT SUBVENCIONABLE” que són les quanties 
coincidents que consten a cadascuna de les cel·les de la columna corresponent del full de càlcul annex 6, 
finestra b. 
 
PER JUSTIFICAR L’AJUDA ECONÒMICA, LES ENTITATS HAN DE PRESENTAR LA SEGÜENT 
DOCUMENTACIÓ: 
 
� Compte justificatiu (annex 6, a, b, c, d i e),  en paper i en suport digital, per correu electrònic. 
 
� Les despeses a justificar mitjançant: 
 

La justificació definitiva de la despesa objecte de la subvenció es presentarà en el termini de 30 
dies comptadors des de l’endemà de la notificació de la concessió. 

ELS  ORIGINALS DE LA DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA SEGÜENT: 
 

FACTURES                REBUTS DE SALARIS   BUTLLETINS DE COTITZACIÓ TC1 
 

REBUTS DE BEQUES  REBUTS D’ASSEGURANCES 
 
 
imputats en un projecte, que es presentin han d’incloure les dades emplenades que exigeix 
l’estampillat  “ATORGADA SUBVENCIÓ”  
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� Còpia acarada de les factures corresponents a les despeses efectuades, que han d’expressar clarament: 
nom complet i CIF de l’entitat expedidora i del receptor o de la receptora, número i data, concepte, 
retenció IRPF i IVA (si correspon) i l’especificació de que s’ha abonat mitjançant la inscripció o segell 
corresponent de que ha estat abonada o bé, amb el comprovant de transferència bancària. 

� Còpia acarada dels rebuts de salaris, butlletins de cotització a la seguretat social i l’especificació de que 
s’ha abonat mitjançant la inscripció o segell corresponent de que ha estat abonada o bé, amb el 
comprovant de transferència bancària. 

� Altres documents amb valor probatori equivalent. 

 

� Altres documents que constitueixen la justificació econòmica, que precisen acarament 
mitjançant presentació d’original i còpia, prèviament a la seva presentació són: 

 

� Comprovants de pagament bancari de les factures, abonades per aquest mitjà. Si el justificant de 
pagament inclou el pagament de diverses factures i no s’han especificat totes en el concepte del 
justificant bancari, aquest justificant haurà d’anar acompanyat del total de les factures que estiguin 
afectades pel mateix. 

� Comprovants de pagament bancari de les nòmines, abonades per aquest mitjà. Si els justificants de 
pagament es fan per la totalitat de treballadors, és necessari presentar el desglossament per 
treballador. 

� Comprovants de pagament bancari mensual a la Seguretat Social. 
� Butlletins de cotització TC2 a la Seguretat Social. 
� Comprovants de pagament bancari de les beques abonades per aquest mitjà. 
� Comprovant bancari del detall de pagaments que corresponen a més d’una despesa. 
� Model 110 o 111 i 190 del l’IRPF de tot l’any 2014 i acreditació del seu pagament. 
� Full llistat de les persones usuàries del servei/projecte /activitat , quan hagin percebut beques que 

s’han imputat al projecte, signat i segellat. 
� Full llistat de les persones usuàries o professionals que hagin assistir a accions de formació, quan així 

ho contempli l’activitat o projecte. 
 

� Informe signat que descrigui i acrediti les activitats realitzades en el cas de justificar 
quilometratges/mobilitat a un rebut de salaris o factures de combustible. 

� Informe signat i segellat per l’entitat que descrigui els criteris d’imputació de costos utilitzats per 
l’entitat que doni resposta als percentatges aplicats en els diferents costs, que servirà per donar 
compliment a l’art. 72 del Reial Decret 887/2006, del Reglament de la Llei 38/2003, general de 
subvencions, de 17 de novembre. 

� Certificat actualitzat acreditatiu d’estar al corrent en el compliment de les obligacions amb la hisenda 
estatal. 

� Certificat actualitzat acreditatiu d’estar al corrent en el compliment de les obligacions amb la seguretat 
social. 

� La imputació de les quanties a factures que incloguin serveis de dues anualitats (per tant, distintes de 
l’any 2014) s’hauran de minorar en el cost corresponent  a l’any distint del destinat a aquesta 
convocatòria i se’n presentarà informe signat que en descrigui la distribució 

 
EN CAP CAS ES DONARAN PER VÀLIDS ELS JUSTIFICANTS DE PAGAMENT BANCARIS 
CORREGITS MANUALMENT, RECTIFICANT O ACLARANT IMPUTACIÓ DE CONCEPTES PAGATS. 
 
2.2 Instruccions específiques respecte del tràmit de justificar  (punt 12 de la convocatòria) 
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1. PER COMPLIR AMB EL TERMINI ESTABLERT PER JUSTIFICAR, L’ENTITAT ENREGISTRARÀ ESCRIT 
QUE ESPECIFIQUI LA PRESENTACIÓ D’AQUESTA DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA. 

 
 
 
MOLT IMPORTANT: 

 

 

 
 

4. En el cas que no es justifiqui totalment la realització de l’activitat subvencionada, però s’hagi complert, 
encara que parcialment, la finalitat per a la qual aquesta fou concedida, s’ha de revisar i s’ha de minorar 
proporcionalment pel que fa a la part que no s’ha justificat.   

 
La justificació de despeses de manteniment o despeses indirectes dins d’un projecte no pot superar el 25% 
de projecte. Entre d’altres, són despeses de costs indirectes: 
Lloguer, despeses del personal administratiu, subministraments (aigua,energia, telèfon, fax, internet), 
pàgina web, correu postal, neteja, vigilància, missatgeria. 
 
En relació a l’emplenat del compte justificatiu annex 6, cada full/pestanya del llibre de càlcul Excel conté 
una plantilla que s’ha d’emplenar .  
 
En emplenar-se una fila del full/pestanya ( annex 6b, de les cel·les corresponent a una despesa imputada, no 
se’n pot deixar cap, en blanc.  
 
Respecte de l’annex 6,  tramés en format electrònic, han de mantenir el format excel dels models 
normalitzats, tant en el moment de SOL·LICITAR LA SUBVENCIÓ (esborrany – proposta) com el moment 
de JUSTIFICAR LA SUBVENCIÓ. 
 
La imputació de les quanties en els rebuts de salaris s’efectuarà sobre les quanties de retribució total bruta. 
 
Les entitats que es presentin restaran sotmeses a les actuacions de seguiment i avaluació tècnica als efectes 
de les comprovacions oportunes. Així mateix, cal tenir present les instruccions de justificació que 
específicament es dictin. 
 
A MÉS DE LES PREVISTES A LA CONVOCATÒRIA, NO SÓN DESPESES SUBVENCIONABLES: 
 
Els imposts indirectes. 
Interessos deutors dels comptes bancaris. 
Els interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 
Les despeses de procediments legals i judicials. 
Les despeses per comissions de transaccions financeres. 
Les despeses per adquirir vehicles, infraestructures, béns immobles i terrenys. 
 
REVISIÓ  
L’òrgan instructor podrà revisar d’ofici o a instància de part, les subvencions ja concedides i modificar-ne la 
resolució d’atorgament, en cas d’alteració de les condicions previstes a la convocatòria i a la resolució 
d’atorgament. 
 

 

2. No s’entendrà del tot justificada l’aplicació dels fons a percebre fins que no s’hagi acreditat, com a 
mínim, l’import del projecte d’actuació que ha servit de base a la concessió de la subvenció.   

3. S’entendrà que desisteix de la seva sol·licitud l’entitat que no presenti en el termini previst per la 
convocatòria, la justificació econòmica del projecte/activitat. 
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3 ANNEXOS DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUDES ECONÒMIQUES A ENTITATS QUE DUEN A TERME 
ACTIVITATS EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS PER A L’ANY 2014. 
 
Podeu descarregar-los en la següent pàgina web de l’IMAS:   
http://www.imasmallorca.net/ca/unprograma/91 
 
ANNEX 1. Sol·licitud de subvenció a entitats que duen a terme activitats en matèria de serveis socials per a 
l’any 2015. 
 
ANNEX 2. Sol·licitud  de transferència bancària per als pagaments expedida a nom de l’entitat beneficiària 
de l’ajuda, signada i segellada pel seu representant legal i per l’entitat bancària. 
 
ANNEX 3. Declaració del responsable de totes les subvencions o els ajuts obtinguts o sol·licitats per a la 
mateixa finalitat de qualsevol administració, ens públics o privat. 
 
ANNEX 4. Declaració responsable de no incórrer en cap de les causes per ser beneficiari que estableix 
l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
 
ANNEX 5. La memòria tècnica i econòmica de l’activitat subvencionada. 
 
ANNEX 6. Compte justificatiu (full de càlcul) 
 
 
 
 

 
4. NORMATIVA 
 
1. Convocatòria Pública d’ajudes econòmiques a entitats que duen a terme activitats en matèria de serveis 

socials per a l’any 2015. 
2. Bases reguladores de les ajudes econòmiques a entitats, aprovades pel Ple del Consell de Mallorca, de 5 

de maig de 2005 (BOIB núm. 99, de 30 de juny) i modificades pel Ple del Consell de Mallorca de 6 de 
febrer de 2006 (BOIB núm. 53, d’11 d’abril) 

3. Reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de Mallorca (BOIB núm. 132, de 3 de 
novembre de 2001) 

4. Ordenança vigent de procediment administratiu del Consell de Mallorca, aprovada pel Ple del Consell 
de Mallorca, de 2 de maig de 1995. 

5. Instrucció relativa a la formació, custòdia i consulta d’expedients i documents (aprovada pel Decret de 
Presidència de 12 de juny i modificada per Decret de Presidència de 8 d’octubre de 2013). 

6. Circular 1/14, sobre tramitació d’expedients (17/06/2014) 
7. Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions de 

les Illes Balears (BOB núm. 196, de 21 de desembre) 
8. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre) 
9. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol que aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

general de subvencions (BOE núm. 176, de 25 de juliol) 
10. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les 

Hisendes Locals (BOE núm. 59, de 9 de març) 
11. Les bases d’execució del pressupost de l’IMAS per a l’any 2015 : 
http://www.conselldemallorca.net/?id_section=1030&id_son=15085&id_grandson=15087&id_parent=463  
12. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 

administratiu comú, modificada per la llei 4/1999 (BOE núm. 285, de 27 de novembre). 
13. Llei 4/2009, d’11 de juny, de Serveis Socials de les Illes Balears (BOIB núm. 89, de 18 de juny de 2009) 


