PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE L’EXERCICI 2020
Modificacions actualitzades a 18.12.2020

PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DEL CONSELL DE MALLORCA 2020
(Aprovat per Acord del Consell Executiu de 22 de gener de 2020 – BOIB núm. 14 d’1 de febrer de 2020) (Modificat)

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA
DEPARTAMENT O ENTITAT

PRESIDÈNCIA

PROGRAMA:

IGUALTAT D’OPORTUNITATS (23167)

DENOMINACIÓ:

Subvencions per promoure la igualtat i el foment d’accions per fer efectiu els drets de no discriminació a les persones LGTBI 2020 (*)

Objectius Estratègics
- Impulsar i afavorir accions i activitats
de suport en el desenvolupament de
polítiques per promoure la igualtat i
eliminar discriminacions, dels
Ajuntaments.

Sectors beneficiaris
- Ajuntaments amb
població inferior a
55.000 h
- Associacions sense
ànim de lucre

- Potenciar la participació de les entitats
sense ànim de lucre amb la finalitat de
fomentar la igualtat entre dones i
homes, a eradicar la violència masclista
i lluitar contra la LGTBI fòbia.

Línies de subvenció
- L1 - Subvencions per realitzar, o millorar
els Plans d’Igualtat Municipals i mesures
concretes en el si dels Plans d’Igualtat , i/o
la certificació del sistema de gestió
municipal per la igualtat de gènere.

Aplicacions
pressupostàries

Procediment i règim
de concessió

00.23167.46200

- Convocatòria pública
en règim de
concurrència
competitiva.

00.23167.48900

Cost previst
(3 anys)
2020: 162.000 €
2021: 150.000 €

Termini d’execució
16 de setembre de 2019 a 31
de juliol de 2020.

2022: 175.000 €

- L2- Subvencions per projectes o
activitats per a promoure la igualtat
efectiva de dones i homes, i la prevenció
de la violència masclista.
- L3- Subvencions per projectes o
activitats per a promoure la igualtat,
eliminar discriminacions i garantir els
drets de les persones LGTBI.

(*) Línia modificada - Acord del Consell Executiu de 12.02.2020 (BOIB núm. 19, de 13 de febrer de 2020)
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PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE L’EXERCICI 2020
Modificacions actualitzades a 18.12.2020
DEPARTAMENT O ENTITAT:

PRESIDÈNCIA

PROGRAMA:

IGUALTAT D’OPORTUNITATS (23167)

DENOMINACIÓ:

Ajuda econòmica de pagament únic per a dones víctimes de violència de gènere, prevista a l’art. 27 de la L.O. 1/2004, de mesures de protecció integral contra la
violència de gènere

Objectius Estratègics

Sectors beneficiaris

-Complir amb el mandat normatiu de la L.O.
1/2004 i col·laborar amb l’Estat en la gestió
d’aquesta ajuda
-Contribuir amb una ajuda econòmica a
completar el conjunt de mesures integrals
contra la violència de gènere

- Dones víctimes de
violència de gènere amb
recursos escassos i amb
difícil ocupabilitat

Línies de subvenció
- Una única línia.

Aplicacions
pressupostàries
00.23167.48902

Procediment i règim de
concessió
Concessió directa.

Cost previst
(3 anys)

Termini d’execució

90.000,00€ (2020)

No hi ha termini
d’execució. Les
usuàries poden
presentar la
sol·licitud en
qualsevol moment de
l’any.

100.000,00 (2021)
110.000,00 (2022)

La normativa estatal
no preveu una
finalització de
vigència de la ajuda.

DEPARTAMENT O ENTITAT:

PRESIDÈNCIA

PROGRAMA:

PROMOCIÓ SOCIAL I ASSOCIACIONISME (23180)

DENOMINACIÓ:

Suport a la realització de projectes com a instrument per a les relacions socials i el benestar personal de la Gent Gran

Objectius Estratègics
- Realització d’accions dirigides a potenciar el
benestar del col·lectiu de la gent gran
(envelliment actiu)

Sectors beneficiaris
- Universitats Públiques.

- Participació plena de la gent gran en tots els
àmbits de la societat.
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Línies de subvenció
- Subvencions per finançar les
despeses derivades de projectes
que s’executin en l’àmbit
territorial de l’Illa de Mallorca
i que tinguin com objectiu la
contribució a una millora de les
relacions socials i el benestar
personal de la gent gran.

Aplicacions
pressupostàries
00.23180.45390

Procediment i règim de
concessió
- Convocatòria pública en
règim de concurrència
competitiva

Cost previst
(3 anys)

Termini d’execució

20.000 € (2020)

De l’1 de gener de 2020
al 31 d’agost de 2020
(ambdós inclosos)

20.000 € (2021)
20.000 € (2022)
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PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE L’EXERCICI 2020
Modificacions actualitzades a 18.12.2020
DEPARTAMENT O ENTITAT:

PRESIDÈNCIA

PROGRAMA:

PROMOCIÓ SOCIAL I ASSOCIACIONISME (23180)

DENOMINACIÓ:

Subvencions destinades a entitats de gent gran per al desenvolupament de projectes de promoció sociocultural

Objectius Estratègics

Sectors beneficiaris

- Promoure i facilitar el desenvolupament
d’accions dirigides al desenvolupament d’un
envelliment actiu, saludable i satisfactori.

- Entitats (associacions i
federacions), sense ànim
de lucre, de Gent Gran

- Estimular i promoure l’associacionisme i la
participació social.

Línies de subvenció
- LÍNIA 1: lloguer de locals
socials.
- LÍNIA 2: Manteniment de les
entitats (despeses corrents en
béns i serveis corrents i
despeses d’adquisició de béns
de naturalesa inventariable).
- LÍNIA 3: Activitats
socioculturals.

Aplicacions
pressupostàries
00.23180.48900
(580.000 €)
00.23180.48901
(230.000 €)

Procediment i règim
de concessió

Cost previst
(3 anys)

Termini d’execució

- Convocatòria pública
en règim de
concurrència
competitiva

1.760.000 € (2020)

Des de l’1 de juliol de
2019 fins al 30 de juny
de 2020. (ambdós
inclosos)

00.23180.78900
(60.000 €)

PRESIDÈNCIA

PROGRAMA:

PROMOCIÓ SOCIAL I ASSOCIACIONISME (23180)

DENOMINACIÓ:

Ajudes per dur a terme projectes d’animació sociocultural (oci i temps lliure, i desenvolupament comunitari)

- Dinamitzar la vida cultural, estimular i
promoure l’associacionisme, i la participació
social en l’àmbit comunitari.
- Promoure la vida sociocultural en el teixit
social del barri o del poble.

Sectors beneficiaris
- Entitats (associacions i
federacions), Fundacions i
Cooperatives, sense ànim
de lucre.

Línies de subvenció
- Subvencions per finançar les
despeses derivades de la
realització de projectes
d’animació sociocultural.

1.760.000 € (2022)

00.23180.48902
(890.000 €)

DEPARTAMENT O ENTITAT:

Objectius Estratègics

1.760.000 € (2021)

Aplicacions
pressupostàries
00.23180.48903
(210.000 €)

Procediment i règim de
concessió

Cost previst
(3 anys)

Termini d’execució

- Convocatòria pública
en règim de concurrència
competitiva

210.000 € (2020)

Des de l’1 de gener fins
al 30 de setembre de

210.000 € (2021)

2020 (ambdós inclosos)

210.000 € (2022)

- Impulsar la integració sociocultural de
col·lectius amb necessitats especials.
- Afavorir la interculturalitat.
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PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE L’EXERCICI 2020
Modificacions actualitzades a 18.12.2020

DEPARTAMENT

PRESIDÈNCIA

PROGRAMA:

PROMOCIÓ SOCIAL I ASSOCIACIONISME (23180)

DENOMINACIÓ:

Subvencions per a la dinamització sociocultural

Objectius Estratègics

- Donar suport a les activitats de dinamització
de gran repercussió a la vida comunitària de
l’illa amb una trajectòria considerable.

Sectors beneficiaris

Línies de subvenció

- Associacions sense ànim de
lucre

- Subvencions per finançar les
despeses derivades de l’organització
i la realització d’esdeveniments de
gran repercussió que fomentin la
promoció sociocultural

-Garantir
la
continuïtat
d’activitats
comunitàries que cohesionen la ciutadania en
espais lúdics i culturals.

DEPARTAMENT O ENTITAT:

PRESIDÈNCIA

PROGRAMA:

ACCIÓ SOCIAL (23190)

DENOMINACIÓ:

FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT

Objectius Estratègics
Fomentar la promoció i realització de
projectes autosostenibles en el temps, així
com accions d’emergències a països en vies
de desenvolupament. També es fan gestions
de programes i activitats de sensibilització.

Sectors beneficiaris
- Fons Mallorquí de
Solidaritat
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Línies de subvenció
Projectes de cooperació
activitats de sensibilització
actuacions d’emergència
gestió del fons

Aplicacions
pressupostàries

Procediment i règim de
concessió

Cost previst
(3 anys)

- 00.23180.48903

- Convocatòria pública en
règim de concurrència
competitiva

70.000,00 € (2020)
70.000,00 € (2021)
70.000,00 € (2022)

Aplicacions
pressupostàries

Procediment i règim de
concessió

Cost previst
(3 anys)

Termini d’execució

Concessió directa

1.200.000€

2020

(800.000 €)

1.200.000€

2021

00.23190.78901

1.200.000€

2022

00.23190.48901

Termini d’execució

- De l’1 de maig de
2020 al 30 de
setembre de 2020
(ambdós inclosos)

(400.000 €)
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PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE L’EXERCICI 2020
Modificacions actualitzades a 18.12.2020
DEPARTAMENT O ENTITAT:

PRESIDÈNCIA

PROGRAMA:

GRUPS POLÍTICS (92420)

DENOMINACIÓ:

ASSIGNACIONS GRUPS POLÍTICS CIM

Objectius Estratègics

Sectors beneficiaris

- Suport als grups polítics pel que fa a les seves
despeses de funcionament

- Grups polítics amb
representació al Consell

Línies de subvenció
-

Aplicacions
pressupostàries
00.92420.48200

Procediment i règim de
concessió
Concessió directa

Termini d’execució

Cost previst
262.150,00 €
(Anualitat 2020)

De l’1 de gener al 31
de desembre de 2020

262.150,00 €
(Anualitat 2021)

De l’1 de gener al 31
de desembre de 2021

262.150,00 €
(Anualitat 2022)

De l’1 de gener al 31
de desembre de 2022

DEPARTAMENT D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA
DEPARTAMENT O ENTITAT:

HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

PROGRAMA:

SERVEI D’HISENDA (93120)

DENOMINACIÓ:

Conveni amb la Fundació Universitat-Empresa per a la promoció econòmica i la inserció professional.

Objectius Estratègics
- Promoure iniciatives de promoció
econòmica i empresarial, inserció
professional qualificada i la cooperació
amb sector empresarial i l’Administració
pública.

Sectors beneficiaris

Línies de subvenció

- Fundació UniversitatEmpresa de les Illes Balears.

- Conveni de
col·laboració
interadministratiu
.
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Aplicacions
pressupostàries
10.93120.48904

Procediment i règim de
concessió
Concessió directa

Cost previst
(3 anys)
30.000,00€ (2020)

Termini d’execució
Any 2020

30.000,00€ (2021)
30.000,00€ (2022)
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PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE L’EXERCICI 2020
Modificacions actualitzades a 18.12.2020

DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
DEPARTAMENT O ENTITAT:

CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

PROGRAMA:

BIBLIOTEQUES, ARXIUS,I MUSEUS (33210)

DENOMINACIÓ:

Convocatòria de subvencions per al desenvolupament d’activitats culturals de col·leccions museogràfiques i museus

Objectius Estratègics
Recolzar als museus i a les
col·leccions museogràfiques de
Mallorca per a la realització
d’activitats culturals

Sectors beneficiaris
- Museus públics i
privats

Línies de subvenció

Aplicacions
pressupostàries

Museus Públics (15.000€ en 2021)

20 33210 462xx

Museus Privats (5.000€ en 2021)

20 33210 489xx

Procediment i règim de
concessió
Convocatòria pública en
règim de concurrència
no competitiva

Cost previst
(3 anys)
2020 0 €

Termini d’execució
Any 2020

2021 20.000,00 €
2022 20.000,00 €

20 33210 479xx

DEPARTAMENT O ENTITAT:

CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

PROGRAMA:

BIBLIOTEQUES. ARXIUS I MUSEUS (33210)

DENOMINACIÓ:

Convocatòria de subvencions per la informatització de l’inventari del fons de museus i col·leccions museogràfiques mitjançant el programa MuseumPlus

Objectius Estratègics
Recolzar als museus (i
col·leccions museogràfiques)
municipals de Mallorca a la
digitalització dels seus
inventaris amb l’eina
MuseumPlus

Sectors beneficiaris
- Museus públics i privats

Línies de subvenció
Subvenció a museus i col·leccions
museogràfiques públiques de
Mallorca a la digitalització dels seus
inventaris amb l’eina MuseumPlus

DEPARTAMENT O ENTITAT:

CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

PROGRAMA:

BIBLIOTEQUES, ARXIUS I MUSEUS (33210)

DENOMINACIÓ:

Convocatòria per organització d’arxius

Objectius Estratègics
Proporcionar ajuts als
ajuntaments per a la millora en
l’organització dels seus arxius

Sectors beneficiaris
Ajuntaments i ens públics
que en depenen
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Línies de subvenció
- L1: Subvenció per a
l’organització dels arxius dels
ajuntaments

Aplicacions
pressupostàries
20 33210 462xx

Procediment i règim de
concessió

Cost previst
(3 anys)

Convocatòria pública en
règim de concurrència
no competitiva

2021 20.000,00 €

2020 0 €

Termini d’execució
Any 2020

2022 20.000,00 €

Aplicacions
pressupostàries
20 33210 46201

Procediment i règim de
concessió

Cost previst
(3 anys)

Convocatòria pública en
règim de concurrència
competitiva

2020 200.000 €
2021 200.000 €
2022 200.000 €

Termini d’execució
Any 2020
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PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE L’EXERCICI 2020
Modificacions actualitzades a 18.12.2020

DEPARTAMENT O ENTITAT:

CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

PROGRAMA:

BIBLIOTEQUES, ARXIUS I MUSEUS (33210)

DENOMINACIÓ:

Premis Mallorca de fotografia

Objectius Estratègics
Fomentar i donar suport a la
creació en la fotografia
contemporània

Sectors beneficiaris
Fotògrafs (persones físiques)

Línies de subvenció
Premi al millor projecte fotogràfic
per fomentar la fotografia
contemporània

DEPARTAMENT O ENTITAT:

CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

PROGRAMA:

BIBLIOTEQUES, ARXIUS I MUSEUS (33210)

DENOMINACIÓ:

Subvenció Congregació Missioners dels Sagrats Cors 2020

Objectius Estratègics
Seguir posant aquesta importantíssima
col·lecció documental a l’abast el
públic en general i dels investigadors
en particular, mitjançant el suport al
bon funcionament i manteniment de la
Biblioteca Balear.

Sectors beneficiaris
Congregació dels
Missioners dels Sagrats
Cors.

-Acabar d’integrar el seu catàleg al
CABIB (Catàleg Automatitzat de
Biblioteques de les Illes Balears) a
partir de l’adquisició d’equipament

Línies de subvenció
Subvenció nominativa Congregació
dels Missioners dels Sagrats Cors
(Biblioteca Balear)

Aplicacions
pressupostàries
20 33210 48100

Aplicacions
pressupostàries
20 33210 48901
(80.000 €)

Procediment i règim de
concessió

Cost previst
(3 anys)

Convocatòria pública en
règim de concurrència
competitiva

2020 8.000€
2021 8.000 €
2022 8.000 €

Procediment i règim
de concessió
Concessió directa

Cost previst
(3 anys)
2020 100.000 €

Termini d’execució
Any 2020

Termini d’execució
Any 2020

2021 100.000 €
2022 100.000 €

20 33210 78901
(20.000 €)

informàtic
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PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE L’EXERCICI 2020
Modificacions actualitzades a 18.12.2020
DEPARTAMENT O ENTITAT:

CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

PROGRAMA:

NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA (33400)

DENOMINACIÓ:

Convocatòria dels Premis Mallorca de Creació Literària 2020

Objectius Estratègics

Sectors beneficiaris

Impulsar la creació literària en
llengua catalana

Qualsevol persona física que
escrigui en llengua catalana.

Línies de subvenció
Modalitat narrativa 15.000 €

Aplicacions
pressupostàries
20.33400.48100

Modalitat poesia 15.000 €

Procediment i règim de
concessió

Cost previst
(3 anys)

Convocatòria pública en
règim de concurrència
competitiva

79.000 € (2020)

Modalitat assaig 15.000 €

Termini d’execució
Tercer trimestre de 2020

79.000 € (2021)
79.000 € (2022)

Modalitat infantil 15.000 €
Modalitat teatre 15.000 €
Autors infantils 1.500 €
Autors juvenils 2.500 €

DEPARTAMENT O ENTITAT:

CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

PROGRAMA:

NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA (33400)

DENOMINACIÓ:

Subvenció nominativa Gremi de Llibreters de Mallorca per a Setmana del Llibre en Català 2020

Objectius Estratègics
Fomentar l’ús de la llengua
catalana en els camps propis
d’actuació del Gremi de
Llibreters de Mallorca, en el
marc de la Setmana del Llibre
en Català

Sectors beneficiaris
Gremi de Llibreters de
Mallorca
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Línies de subvenció
Conveni amb Gremi de Llibreters
de Mallorca

Aplicacions
pressupostàries
20.33400.48905

Procediment i règim de
concessió
Concessió directa

Cost previst
(3 anys)
30.000 € (2020)

Termini d’execució
2020

30.000 € (2021)
30.000 € (2022)
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PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE L’EXERCICI 2020
Modificacions actualitzades a 18.12.2020
DEPARTAMENT O ENTITAT:

CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

PROGRAMA:

NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA (33400)

DENOMINACIÓ:

Subvenció nominativa Associació Escriptors en Llengua Catalana 2020

Objectius Estratègics
Donar suport a l’associació
d’escriptors més important en
llengua catalana

Sectors beneficiaris
Associació d’Escriptors en
Llengua Catalana (AELC)

Línies de subvenció
Conveni amb AELC

Aplicacions
pressupostàries
20.33400.48910

Procediment i règim de
concessió
Concessió directa

Cost previst
(3 anys)
16.000 € (2020)

Termini d’execució
2020

16.000 € (2021)
16.000 € (2022)

DEPARTAMENT O ENTITAT:

CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

PROGRAMA:

NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA (33400)

DENOMINACIÓ:

Subvenció nominativa Fundació F. de B. Moll per a digitalització del Diccionari Català-Valencià-Balear 2020

Objectius Estratègics
Donar suport a la Fundació
Francesc de Borja Moll per a la
digitalització del Diccionari
Català-Valencià-Balear

Sectors beneficiaris
Fundació Francesc de
Borja Moll

Línies de subvenció
Conveni amb Fundació Francesc de
Borja Moll

Aplicacions
pressupostàries
20.33400.48911

Procediment i règim de
concessió
Concessió directa

Cost previst
(3 anys)
60.000 € (2020)

Termini d’execució
2020

60.000 € (2021)
60.000 € (2022)

DEPARTAMENT O ENTITAT:

CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

PROGRAMA:

NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA (33400)

DENOMINACIÓ:

Subvenció nominativa Escola Municipal de Mallorquí de Manacor per a expandir les seves activitats de foment de la cultura popular

Objectius Estratègics
Donar suport a l’Escola
municipal de mallorquí de
Manacor per a l’expansió de
les seves activitats de foment
de la cultura popular

Sectors beneficiaris
Escola municipal de
mallorquí de Manacor
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Línies de subvenció
Conveni amb Escola municipal de
mallorquí de Manacor

Aplicacions
pressupostàries
20.33400.48915

Procediment i règim de
concessió
Concessió directa

Cost previst
(3 anys)
25.000 € (2020)

Termini d’execució
2020

25.000 € (2021)
25.000 € (2022)
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PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE L’EXERCICI 2020
Modificacions actualitzades a 18.12.2020
DEPARTAMENT O ENTITAT:

CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

PROGRAMA:

NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA (33400)

DENOMINACIÓ:

Convocatòria d’ajuts de minimis per al foment de l’ús de la llengua catalana a les empreses 2020

Objectius Estratègics

Sectors beneficiaris

1. Augmentar la presència del català en
el paisatge lingüístic que conformen les
empreses.
2. Garantir els dret dels consumidors a
gaudir d’un entorn, en l’àmbit comercial
i dels serveis, en què la presència
ambiental del català convidi el
consumidor o l’usuari a emprar aquesta
llengua amb normalitat; el dret de rebre
en català els documents d’oferta de béns
i de serveis, així com la informació
general i la publicitat; i el dret de rebre
en català els documents relacionats amb
la relació comercial o amb el servei
contractat (pressuposts, factures,
contractes, plaguetes, tests, tiquets de
caixa, etc.).

Empreses amb
personalitat física o
jurídica ubicades en el
territori de l’illa de
Mallorca, i les
comunitats de béns de
l’illa de Mallorca

Línies de subvenció
Retolació, etiquetatge,
material imprès, cartes de
restaurant, pàgines web i
portals d’Internet en
llengua catalana

Aplicacions
pressupostàries
20.33400.77900

Procediment i règim de
concessió

Cost previst
(3 anys)

Convocatòria pública en
règim de concurrència
competitiva

150.000 € (2020)

Activitats realitzades entre

150.000 € (2021)

01-09-2018* i 31-08-2020

150.000 € (2022)

DEPARTAMENT O ENTITAT:

CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

PROGRAMA:

NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA (33400)

DENOMINACIÓ:

Convocatòria d’ajuts de minimis a la producció editorial i fonogràfica en llengua catalana 2020

Objectius Estratègics
Augmentar el coneixement i la
presència social de la llengua
catalana en el camp de l’edició
de llibres i fonogrames

Sectors beneficiaris
- Empreses editorials i
segells discogràfics

CIM – PLA ESTRATÈGIC SUBVENCIONS 2020

Línies de subvenció
Producció editorial 250.000 €
Producció fonogràfica 50.000 €

Termini d’execució

Aplicacions
pressupostàries
20.33400.77912

Procediment i règim de
concessió

Cost previst
(3 anys)

Termini d’execució

Convocatòria pública en
règim de concurrència
competitiva

300.000 € (2020)

Seran subvencionables les obres
consignades a l’Oficina del Dipòsit
Legal del Consell de Mallorca
entre el 2 de setembre de 2019 i l’1
de juny de 2020, ambdós inclosos.

300.000 € (2021)
300.000 € (2022)
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PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE L’EXERCICI 2020
Modificacions actualitzades a 18.12.2020
DEPARTAMENT O ENTITAT:

CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

PROGRAMA:

NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA (33400)

DENOMINACIÓ:

Convocatòria d’ajuts per al foment de l’ús de la llengua catalana a entitats sense ànim de lucre 2020

Objectius Estratègics

Sectors beneficiaris

1. Augmentar la presència del català en
el paisatge lingüístic que conformen les
entitats associatives o organitzatives
sense ànim de lucre.

Entitats associatives o
organitzatives, sense ànim
de lucre, inscrites de
manera definitiva en el
registre pertinent a la data
d’acabament del termini de
presentació de sol·licituds.

2. Garantir els dret dels usuaris a gaudir
d’un entorn en què la presència
ambiental del català convidi l’usuari a
emprar aquesta llengua amb normalitat;
el dret de rebre en català els documents,
la informació general i la publicitat.

Línies de subvenció
Retolació, material
imprès, pàgines web i
portals d’Internet en
llengua catalana

Aplicacions
pressupostàries
20.33400.78900

Procediment i règim de
concessió

Cost previst
(3 anys)

Convocatòria pública en
règim de concurrència
competitiva

100.000 € (2020)

Activitats realitzades entre

100.000 € (2021)

01-09-2018* i 31-08-2020

100.000 € (2022)

DEPARTAMENT O ENTITAT:

CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

PROGRAMA:

NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA (33400)

DENOMINACIÓ:

Convocatòria d’ajuts per a inversió per a premsa impresa o digital en llengua catalana 2020

Objectius Estratègics
Donar suport a l’edició de
premsa escrita o digital en
llengua catalana

Sectors beneficiaris
Entitats associatives o
organitzatives, sense ànim de
lucre, inscrites de manera
definitiva en el registre
pertinent a la data
d’acabament del termini de
presentació de sol·licituds.

CIM – PLA ESTRATÈGIC SUBVENCIONS 2020

Línies de subvenció
Adquisició d’equipament i material
periodístic (ordinadors, càmeres
fotogràfiques, càmeres de vídeo,
flaixos, tauletes digitals, targetes de
memòria, impressores, mobiliari
necessari per desenvolupar
l’activitat, etc.)

Termini d’execució

Aplicacions
pressupostàries
20.33400.78901

Procediment i règim de
concessió

Cost previst
(3 anys)

Convocatòria pública en
règim de concurrència
competitiva

50.000 € (2020)

Termini d’execució
De 2-06-2019 a 1-06-2020

50.000 € (2021)
50.000 € (2022)

11/64

PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE L’EXERCICI 2020
Modificacions actualitzades a 18.12.2020
DEPARTAMENT O ENTITAT:

CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

PROGRAMA:

PROMOCIÓ CULTURAL 33490

DENOMINACIÓ:

Convocatòria fons de cooperació cultural universitària

Objectius Estratègics
Promoure la cooperació
cultural dels organismes que
formen part del sector
universitari per fomentar les
activitats culturals

Sectors beneficiaris
- Les universitats que estiguin
domiciliades a Mallorca o, essent
nacionals d’un estat membre de la
Unió Europea o associat a l’Espai
Econòmic Europeu, tinguin un
establiment operatiu a Mallorca
abans de la publicació de la
convocatòria i realitzin projectes de
dinamització cultural a Mallorca.

Línies de subvenció
- Subvenció per activitats
culturals

CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

PROGRAMA:

PROMOCIÓ CULTURAL (33430)

DENOMINACIÓ:

Convocatòria Fons d’Activitats Culturals. Ajuntaments

- Millorar els índexs culturals dels
pobles de Mallorca

Sectors beneficiaris
Ajuntaments o
organismes públics que
en depenen

20 33430 45390

Línies de subvenció
Línia 1: Projectes culturals: 275.000,00 €
Línia 2: Fires, mostres,certàmens i
festivals d'arts escèniques: 120.000,00 €
Línia 3: Edició de llibres, fonogrames i
audiovisuals: 55.000,00 €

CIM – PLA ESTRATÈGIC SUBVENCIONS 2020

Procediment i règim de
concessió

Cost previst
(3 anys)

Convocatòria pública en
règim de concurrència
competitiva

2020 80.000 €

Termini d’execució

2021 80.000 €

Des de l’1 de setembre del 2019
fins el 30 de juny de 2020

2022 80.000 €

DEPARTAMENT

Objectius Estratègics

Aplicacions
pressupostàries

Aplicacions
pressupostàries

Procediment i règim de
concessió

Cost previst
(3 anys)

Termini
d’execució

20 33430 46201

Convocatòria pública en
règim de concurrència
competitiva

2020 450.000 €

1 de novembre
de 2019 a 31
d'octubre de 2020

2021 450.000 €
2022 450.000 €
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PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE L’EXERCICI 2020
Modificacions actualitzades a 18.12.2020
DEPARTAMENT

CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

PROGRAMA:

PROMOCIÓ CULTURAL (33430)

DENOMINACIÓ:

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PLURIENNAL 2020-2021 FONS D’ACTIVITATS DEL CATÀLEG D'ACTIVITATS CULTURALS DEL CONSELL INSULAR DE
MALLORCA (CACIM) PER ENTITATS D'ADMINISTRACIÓ LOCAL O ELS ORGANISMES PÚBLICS QUE EN DEPENEN (CAEM i CULTURA EN XARXA)

Objectius Estratègics
- Fomentar la realització de les
activitats culturals incloses en el
Catàleg d'activitats culturals del
Consell Insular de Mallorca (CACIM)
en àmbit local.

Sectors beneficiaris
Ajuntaments i
organismes públics que
en depenen

Línies de subvenció
Línia I: Activitats del Catàleg
d'activitats culturals del Consell de
Mallorca referides a les seccions
culturals de teatre i dansa (350.000,00)

Aplicacions
pressupostàries

Procediment i règim de
concessió

Cost previst
(3 anys)

Termini
d’execució

20 33430 46201

Convocatòria pública en
règim de concurrència
no competitiva

2020 400.000 €

1 de juliol de
2020 a 30 de juny
de 2021

Línia II: Activitats del Catàleg
d'activitats culturals del Consell de
Mallorca, referides a les seccions
culturals de música, art de carrer,
cinema, exposicions, rutes culturals,
cicles de conferències, activitats per a
fomentar la integració lingüística
(350.000,00)

2021 800.000 €

2022 800.000 €

Línia III: Activitats del Catàleg
d'activitats culturals del Consell de
Mallorca, referides a la secció cultural
d’activitats per fomentar la lectura
(100.000,00)

DEPARTAMENT:

CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

PROGRAMA:

PROMOCIÓ CULTURAL (33430)

DENOMINACIÓ:

Convocatòria fons de creació i producció d’arts plàstiques i visuals

Objectius Estratègics
- Fomentar els projectes expositius
d’arts plàstiques i visuals a Mallorca

Sectors beneficiaris
- Empreses de l’activitat d’arts
plàstiques i visuals

Línies de subvenció
- Subvenció pel foment per a la
realització de projectes expositius en
general i ajudes a la creació.

Aplicacions
pressupostàries

Procediment i règim de
concessió

Cost previst
(3 anys)

20 33430 47900

Convocatòria pública en
règim de concurrència
competitiva

2020 60.000 €

(60.000,00 €)

2021 60.000 €

Termini
d’execució
1 octubre 2019 a
30 setembre 2020

2022 60.000 €

CIM – PLA ESTRATÈGIC SUBVENCIONS 2020
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PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE L’EXERCICI 2020
Modificacions actualitzades a 18.12.2020
DEPARTAMENT O ENTITAT:

CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

PROGRAMA:

PROMOCIÓ CULTURAL (33430)

DENOMINACIÓ:

Convocatòria fons de creació producció i programació d’arts escèniques Empreses.

Objectius Estratègics
Augmentar la programació i
producció i el nivell del teatre
a la nostra illa

Sectors beneficiaris
- Autònoms i /o empreses
d’aquest sector

Línies de subvenció
- Subvenció per creació,
programació i producció

Aplicacions
pressupostàries
20 33430 47902

Procediment i règim de
concessió

Cost previst
(3 anys)

Convocatòria pública en
règim de concurrència
competitiva

2020 450.000 €
2021 450.000 €

Termini d’execució
1 octubre 2019 a 30 setembre
2020

2021 450.000 €

DEPARTAMENT O ENTITAT:

CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

PROGRAMA:

PROMOCIÓ CULTURAL (33430)

DENOMINACIÓ:

Convocatòria de subvencions per a la realització de projectes cinematogràfics o audiovisuals i l’organització de festivals, mostres o cicles de cinema

Objectius Estratègics
Recolzar a l’organització de
realització de projectes
cinematogràfics o audiovisuals
i a la organització de festivals,
mostres o cicles de cinema

Sectors beneficiaris
- Entitats del sector
cinematogràfic de
Mallorca

Línies de subvenció
Producció pròpia de curtmetratges
(20.000,00 €)
Producció pròpia de documentals
(180.000,00 €)

Aplicacions
pressupostàries
20 33430 47904
20 33430 48905

Procediment i règim de
concessió

Cost previst
(3 anys)

Convocatòria pública en
règim de concurrència
competitiva

2021 300.000 €

2020 0 €

Termini d’execució
Any 2020

2022 300.000 €

Desenvolupament de guions per a
curtmetratges, llargmetratges
documentals i llargmetratges de
ficció (30.000,00 €)
Festivals i mostres de cinema i
audiovisual d’interès industrial i alt
impacte de públic i sectorial.
(40.000,00 €)
Festivals i mostres de cinema i
audiovisual d’interès cultural
específic i que dinamitzin
culturalment el territori. (30.000,00 €)

CIM – PLA ESTRATÈGIC SUBVENCIONS 2020
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PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE L’EXERCICI 2020
Modificacions actualitzades a 18.12.2020
DEPARTAMENT O ENTITAT::

CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

PROGRAMA:

PROMOCIÓ CULTURAL (33430)

DENOMINACIÓ:

Convocatòria fons d’activitats musicals

Objectius Estratègics

Sectors beneficiaris

- Promoure la realització de concerts, festivals i
cicles musicals.

- Autònoms i empreses de
les activitats econòmiques

Línies de subvenció
- Subvencions per la realització de
concerts, festivals i cicles musicals
que promoguin i divulguin les arts
musicals entre la població.

Aplicacions
pressupostàries
20 33430 47905

Procediment i règim de
concessió

Cost previst
(3 anys)

Convocatòria pública en
règim de concurrència
competitiva

2020 350.000 €

Termini d’execució
1 setembre 2019 a
31 d’agost de 2020

2021 350.000 €
2022 350.000 €

DEPARTAMENT O ENTITAT:

CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

PROGRAMA:

PROMOCIÓ CULTURAL (33430)

DENOMINACIÓ:

Convocatòria d’ajuts per espais de creació artística contemporània i a les sales alternatives d’exhibició (*)

Objectius Estratègics
- Promoure la creació, el manteniment i la
millora dels espais de creació artística i cultural
contemporània i de les sales alternatives
d’exhibició de Mallorca i de la seva gestió

Sectors beneficiaris
- Persones jurídiques
(empreses) i físiques
(empresaris individuals)
- Associacions

Línies de subvenció
L1: Gestió i manteniment dels espais de
creació artística i cultural contemporània
i de les sales alternatives d’exhibició
destinats a empreses

Aplicacions
pressupostàries

Procediment i règim de
concessió

Cost previst
(3 anys)

20 33430 47906
(80.000 €)

Convocatòria pública en
règim de concurrència
no competitiva

2020 120.000 €

20 33430 48904
(40.000 €)

2021 120.000 €

Termini d’execució
1 agost de 2019 a
31 de juliol de 2020

2022 120.000 €

L2: Ajudes a la gestió i manteniment
dels espais de creació artística i cultural
contemporània i de les sales alternatives
d’exhibició destinats a entitats
associatives
(*) Línia modificada - Acord del Consell Executiu de 26.02.2020 (BOIB núm. 26, de 29 de febrer de 2020)
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PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE L’EXERCICI 2020
Modificacions actualitzades a 18.12.2020
DEPARTAMENT O ENTITAT:

CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

PROGRAMA:

PROMOCIÓ CULTURAL (33430)

DENOMINACIÓ:

Convocatòria de subvencions per associacions per al desenvolupament de festivals de música a Mallorca

Objectius Estratègics
Recolzar al teixit associatiu a
l’organització de festivals de
música

Sectors beneficiaris

Línies de subvenció

- Associacions sense ànim
de lucre de l’àmbit cultural

- Subvenció a entitats associatives
pel desenvolupament de festivals
de música a Mallorca

Aplicacions
pressupostàries

Procediment i règim de
concessió

Cost previst
(3 anys)

20 33430 48905

Convocatòria pública en
règim de concurrència
no competitiva

2020 180.000,00 €

Termini d’execució
Exercicis 2019-2020

2021 335.000,00 €
2022 260.000,00 €

DEPARTAMENT O ENTITAT:

CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

PROGRAMA:

PROMOCIÓ CULTURAL (33430)

DENOMINACIÓ:

Convocatòria de subvencions per associacions pel desenvolupament de projectes culturals

Objectius Estratègics
Recolzar al teixit associatiu al
desenvolupament de projectes culturals

Sectors beneficiaris
- Associacions sense
ànim de lucre de
l’àmbit cultural

Línies de subvenció
Subvenció a entitats
associatives pel
desenvolupament de projectes
culturals a Mallorca

Aplicacions
pressupostàries

Procediment i règim de
concessió

Cost previst
(3 anys)

20 33430 48905

Convocatòria pública en
règim de concurrència
no competitiva

2021 150.000,00 €

Cultura, Patrimoni i Política Lingüística

PROGRAMA:

PROMOCIÓ CULTURAL (33430)

DENOMINACIÓ:

Convocatòria de subvencions per associacions per a l’edició de llibres, fonogrames i audiovisuals (*)

Donar suport al teixit associatiu per a
l’edició de llibres, fonogrames i audiovisuals

Sectors beneficiaris
Associacions sense ànim de
lucre de l’àmbit cultural

Línies de subvenció
Subvenció a entitats associatives
per l’edició de llibres, fonogrames i
audiovisuals

Darrer quadrimestre de 2019 i tot
l’any 2020

2022 150.000,00 €

DEPARTAMENT O ENTITAT:

Objectius Estratègics

2020 90.000,00 €

Termini d’execució

Aplicacions
pressupostàries

Procediment i règim de
concessió

Cost previst
(3 anys)

20 33430 48905

Convocatòria pública en
règim de concurrència
competitiva

2020 0 €
2021 20.000,00 €
(Convocatòria 2020)

Termini
d’execució
Darrer
quadrimestre de
2019 i tot l’any
2020

2022 20.000,00 €
(Convocatòria 2021)
(*) Línia modificada - Acord del Consell Executiu de 26.02.2020 (BOIB núm. 26, de 29 de febrer de 2020)
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PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE L’EXERCICI 2020
Modificacions actualitzades a 18.12.2020

DEPARTAMENT O ENTITAT:

CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

PROGRAMA:

PROMOCIÓ CULTURAL (33430)

DENOMINACIÓ:

Convocatòria de subvencions per associacions per al desenvolupament de festivals, fires, mostres o certàmens d’arts escèniques de caràcter professional

Objectius Estratègics
Recolzar al teixit associatiu a
l’organització de festivals,
fires, mostres o certàmens
d’arts escèniques de caràcter
professional

Sectors beneficiaris

Línies de subvenció

- Associacions sense ànim
de lucre de l’àmbit cultural

Subvenció a entitats associatives pel
desenvolupament de festivals, fires,
mostres o certàmens d’arts
escèniques de caràcter professional
a Mallorca

Aplicacions
pressupostàries
20 33430 48905

CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

PROGRAMA:

PROMOCIÓ CULTURAL (33430)

DENOMINACIÓ:

Conveni Federació Bandes de Música per fomentar activitats musicals

Donar suport al projecte
d’activitats de la Federació de
Bandes de Música

Sectors beneficiaris
- Federació de Bandes de
Música

Línies de subvenció
- Subvenció nominativa per
fomentar la música

Cost previst
(3 anys)

Convocatòria pública en
règim de concurrència
no competitiva

2021 100.000,00 €

2020 20.000,00 €

Termini d’execució
Darrer quadrimestre de 2019 i tot
l’any 2020

2022 100.000,00 €

DEPARTAMENT O ENTITAT:

Objectius Estratègics

Procediment i règim de
concessió

Aplicacions
pressupostàries
20 33430 48906

Procediment i règim de
concessió
Concessió directa

Cost previst
(3 anys)
2019 80.000,00 €

Termini d’execució
2020

2020 80.000,00 €
2021 80.000,00 €

DEPARTAMENT O ENTITAT:

CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

PROGRAMA:

PROMOCIÓ CULTURAL (33430)

DENOMINACIÓ:

Conveni Federació Música i Ball Mallorquí foment cultura popular

Objectius Estratègics

Sectors beneficiaris

Donar suport a la Federació de
Música i Ball Mallorquí

- Federació de Música i Ball
Mallorquí

Línies de subvenció
- Subvenció nominativa per
fomentar la musica i el ball
mallorquí

Aplicacions
pressupostàries
20 33430 48908

Procediment i règim de
concessió
Concessió directa

Cost previst
(3 anys)
2020 60.000,00 €

Termini d’execució
2020

2021 60.000,00 €
2022 60.000,00 €

CIM – PLA ESTRATÈGIC SUBVENCIONS 2020
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PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE L’EXERCICI 2020
Modificacions actualitzades a 18.12.2020

DEPARTAMENT O ENTITAT:

CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

PROGRAMA:

PROMOCIÓ CULTURAL (33430)

DENOMINACIÓ:

Obra Cultural Balear difusió obra Joan Alcover i Casa Museu Joan Alcover (*)

Objectius Estratègics
Col·laborar amb les activitats
de difusió sobre la figura del
escriptor Joan Alcover i amb
les activitats que porta a terme
la Casa Museu Joan Alcover
(Can Alcover)

Sectors beneficiaris
- Obra Cultural Balear

Línies de subvenció
Subvenció nominativa per difondre
l’obra de “Joan Alcover” i la Casa
Museu Joan Alcover

Aplicacions
pressupostàries
20 33430 48912

Procediment i règim de
concessió
Concessió directa

Cost previst
(3 anys)

Termini d’execució

2020 30.000,00 €

2020

2021 30.000,00 €
2022 30.000,00 €

(*) Línia modificada - Acord del Consell Executiu de 10.06.2020 (BOIB núm. 107, de 13 de juny de 2020)

DEPARTAMENT O ENTITAT:

CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

PROGRAMA:

PROMOCIÓ CULTURAL (33430)

DENOMINACIÓ:

Subvenció Teatre del Mar

Objectius Estratègics
Foment i producció de les arts
escèniques

Sectors beneficiaris

Línies de subvenció

- - Fundació Teatre del
Mar

- - Subvenció pel foment i per a la
promoció d’activitats relacionades amb
les arts escèniques

Aplicacions
pressupostàries
20 33430 48913

Procediment i règim de
concessió
Concessió directa

Cost previst
(3 anys)
2020 40.000,00 €

Termini
d’execució
Any 2020

2021 40.000,00 €
2022 40.000,00 €
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DEPARTAMENT O ENTITAT:

CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

PROGRAMA:

PROMOCIÓ CULTURAL (33430)

DENOMINACIÓ:

Subvenció Fundació Robert Graves

Objectius Estratègics

Sectors beneficiaris

Promoure el coneixement i la difusió
de l'obra de Robert Graves

- Fundació Robert
Graves

Línies de subvenció
- Subvenció nominativa

Aplicacions
pressupostàries

Procediment i règim de
concessió

20 33430 48914

Concessió directa

Cost previst
(3 anys)

Termini
d’execució

2020 10.000,00 €

Any 2020

2021 10.000,00 €
2022 10.000,00 €

DEPARTAMENT O ENTITAT:

CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

PROGRAMA:

PROMOCIÓ CULTURAL (33430)

DENOMINACIÓ:

Convocatòria fons municipal d’inversions per a equipaments culturals i FIC

Objectius Estratègics
Invertir i col·laborar en els
equipaments culturals i
complements de les FIC

Sectors beneficiaris
- Ajuntaments o organismes
públics que en depenen

Aplicacions
pressupostàries

Línies de subvenció
- Subvenció per equipaments
culturals municipals i
complements de les Festes
declarades d’Interès Cultural pel
Consell de Mallorca

20 33430 76200

Procediment i règim de
concessió
Convocatòria pública en
règim de concurrència
no competitiva

Cost previst
(3 anys)
2020 330.000 €
2021 330.000 €

CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

PROGRAMA:

PROMOCIÓ CULTURAL (33430)

DENOMINACIÓ:

Convocatòria per recolzar el sector cultural de Mallorca pels perjudicis provocats pels efectes de la pandèmia COVID-19 (*)

Recolzament del sector cultural de Mallorca
pels perjudicis provocats pels efectes de la
pandèmia COVID-19

Sectors beneficiaris
Petites empreses i autònoms del
sector cultural, de Mallorca

Línies de subvenció
Subvenció per al recolzament
del sector cultural de
Mallorca pels prejudicis
provocats pels efectes de la
Pandèmia COVID-19

1 setembre 2019 al 31 d’agost de
2020

2022 330.000 €

DEPARTAMENT O ENTITAT:

Objectius Estratègics

Termini d’execució

Aplicacions
pressupostàries

Procediment i règim
de concessió

Cost previst
(3 anys)

20 33430 47901

Convocatòria
pública en règim de
concurrència no
competitiva.

2020 - 500.000 €

Termini d’execució
Any 2020

2021 - 0 €
2022 - 0 €

(*) Línia nova – Decret de Presidència de 12.05.2020 (BOIB núm. 85, de 16 de maig de 2020)
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DEPARTAMENT O ENTITAT:

CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

PROGRAMA:

Promoció Cultural (33430)

DENOMINACIÓ:

Subvenció nominativa a la Fundació Teatre Principal d’Inca per obres (*)

Objectius Estratègics

Sectors beneficiaris

Línies de subvenció

Donar suport a la millora dels equipaments i
infraestructures culturals a Mallorca

Fundació Teatre Principal d’Inca

Subvenció nominativa per a
les Obres de reforma i
rehabilitació del Teatre
Principal d’Inca

Aplicacions
pressupostàries

Procediment i règim
de concessió

20 33430 78902

Concessió directa

Cost previst
(3 anys)

Termini d’execució

2020 - 579.171,21€

Any 2020

2021 – 0€
2022 – 0€

(*) Línia nova – Acord del Consell Executiu de 26.08.2020 (BOIB núm. 157, de 10 de setembre de 2020)
DEPARTAMENT O ENTITAT:

CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

PROGRAMA:

MUSEU D’ART (33480)

DENOMINACIÓ:

Convocatòria de dues beques d’investigació sobre les línies temàtiques de la Col·lecció Pictòrica del Consell de Mallorca (*)

Objectius Estratègics
Promoció de la investigació de les línies
temàtiques de la col·lecció pictòrica que
gestiona el Consell de Mallorca

Sectors beneficiaris

Línies de subvenció

Persones llicenciades o graduades
en història de l’art que
compleixin tots els requisits que
apareixen a la convocatòria

- L. 1. Investigació sobre
els artistes estrangers, en el
context artístic de Deià,
durant el període 1900 –
1965 (7.500 €)

Aplicacions
pressupostàries

Procediment i règim
de concessió

Cost previst
(3 anys)

Termini d’execució

20 33480 48100

Convocatòria
pública en règim de
concurrència
competitiva

2020 15.000 €
2021 15.000 €
2022 15.000 €

Any 2020

- L. 2. Investigació sobre la
trajectòria i l’obra de
l’artista de Pilar Montaner
Maturana (7.500 €)
(*) Línia nova – Acord del Consell Executiu de 26.08.2020 (BOIB núm. 157, de 10 de setembre de 2020)
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DEPARTAMENT O ENTITAT:

CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

PROGRAMA:

CULTURA (33490)

DENOMINACIÓ:

Conveni Gremi Llibreters per foment de la lectura 2020

Objectius Estratègics
Promoure l’hàbit de la lectura i
donar suport al projecte
d’activitats: fira del llibre, dia
del llibre i activitats de Nadal

Sectors beneficiaris
- Gremi de Llibreters

Línies de subvenció
- Subvenció nominativa

Aplicacions
pressupostàries
20 33490 48910

Concessió directa

Cost previst
(3 anys)
2020 60.000,00 €

Termini d’execució
2020

2021 60.000,00 €
2022 60.000,00 €

DEPARTAMENT O ENTITAT:

CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

PROGRAMA:

CULTURA (33490)

DENOMINACIÓ:

Conveni Bisbat de Mallorca - col·laboració amb la Biblioteca Diocesana

Objectius Estratègics
Col·laborar i donar suport a la
Biblioteca Diocesana

Procediment i règim de
concessió

Sectors beneficiaris
- Bisbat de Mallorca

Línies de subvenció
- Subvenció nominativa

Aplicacions
pressupostàries
20 33490 48903

Procediment i règim de
concessió
Concessió directa

Cost previst
(3 anys)
2020 25.000,00 €

Termini d’execució
2020

2021 25.000,00 €
2022 25.000,00 €

DEPARTAMENT O ENTITAT:

CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

PROGRAMA:

PATRIMONI HISTORIC (33620)

DENOMINACIÓ:

Convocatòria de subvencions per a projectes de recerca en matèria arqueològica i paleontològica, pluriennal 2020-2022 (*)

Objectius Estratègics
La recuperació i posada en valor del
patrimoni arqueològic i paleontològic
de Mallorca, Cabrera i illots adjacents

Sectors beneficiaris
- Ajuntaments
- Investigadors i centres de
recerca
- Universitats
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Aplicacions
pressupostàries

Procediment i règim de
concessió

Cost previst
(3 anys)

L1 (ajuntaments):Projectes d’estudis
sobre recerca o elements mobles
recuperats en matèria d’arqueològica i/o
paleontològica

20 33620 46200
(100.000 €)

Convocatòria pública
pluriennal en règim de
concurrència competitiva

2020 - 300.000 €

L2 (particulars): Projectes d’estudis
sobre recerca o elements mobles
recuperats en matèria d’arqueològica i/o

20 33620 48900
(100.000 €)

Línies de subvenció

Termini d’execució
De 2020 a 2022

2021 - 300.000 €
2022 - 300.000 €
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paleontològica
L3 (universitats): Projectes d’estudis
sobre recerca o elements mobles
recuperats en matèria d’arqueològica i/o
paleontològica

20 33620 45390
(100.000 €)

(*) Línia modificada - Acord del Consell Executiu de 26.02.2020 (BOIB núm. 26, de 29 de febrer de 2020)
DEPARTAMENT O ENTITAT:

CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

PROGRAMA:

PATRIMONI HISTORIC (33620)

DENOMINACIÓ:

CONVOCATÒRIA AJUNTAMENTS PER CATÀLEG PATRIMONI IMMATERIAL

Objectius Estratègics
Identificació i descripció dels
Béns Culturals Immaterials

Sectors beneficiaris
Ajuntaments

Línies de subvenció
Ajuntaments confecció catàleg
Patrimoni Immaterial

Aplicacions
pressupostàries
20 33620 46201

Procediment i règim de
concessió

Cost previst
(3 anys)

Convocatòria pública en
règim de concurrència
competitiva

2020 - 120.000 €

Termini d’execució
L’anualitat de 2020

2021 - 120.000 €
2022 – 120.000 €

DEPARTAMENT O ENTITAT:

CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

PROGRAMA:

PATRIMONI HISTORIC (33620)

DENOMINACIÓ:

Convocatòria difusió i divulgació patrimoni. Ajuntaments

Objectius Estratègics
Per accedir a un catàleg
d’activitats vinculades a la
difusió del patrimoni

Sectors beneficiaris
Ajuntaments

Línies de subvenció
A ajuntaments: difusió i divulgació
patrimoni

Aplicacions
pressupostàries
20 33620 46202

Procediment i règim de
concessió

Cost previst
(3 anys)

Convocatòria pública en
règim de concurrència
competitiva

2020 - 100.000 €

Termini d’execució
L’anualitat de 2020

2021 - 100.000 €
2022- 100.000 €
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DEPARTAMENT O ENTITAT:

CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

PROGRAMA:

PATRIMONI HISTORIC (33620)

DENOMINACIÓ:

CONV. BISBAT DE MALLORCA ESTUDIS HISTÒRICS I CIENTÍFICS

Objectius Estratègics
Redactar els estudis històrics i
aconseguir els estudis
científics necessaris per a la
redacció i execució dels
projectes de restauració.

Sectors beneficiaris
Bisbat de Mallorca

Línies de subvenció
Conveni Bisbat per a estudis
històrics i científics

Aplicacions
pressupostàries
20 33620 48901

CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

PROGRAMA:

PATRIMONI HISTORIC (33620)

DENOMINACIÓ:

Convocatòria conservació i restauració jaciments arqueològics. Universitats

La recuperació i posada en
valor del patrimoni
arqueològic i paleontològic de
Mallorca

Sectors beneficiaris
Universitats i el món de
la recerca en general

Línies de subvenció
A universitats: conservació i
restauració jaciments arqueològics

Aplicacions
pressupostàries
20 33620 75300

CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

PROGRAMA:

PATRIMONI HISTORIC (33620)

DENOMINACIÓ:

Convocatòria conservació i restauració jaciments arqueològics. Ajuntaments.

La recuperació i posada en
valor del patrimoni
arqueològic i paleontològic de
Mallorca

Concessió directa

2020 - 120.000,00 €

.

2021 - 120.000,00 €

Termini d’execució
L'anualitat de 2020

Procediment i règim de
concessió

Cost previst
(3 anys)

Convocatòria pública en
règim de concurrència
competitiva

2020 - 90.000 €

Termini d’execució
L’anualitat de 2020

2021 - 90.000 €
2022 - 90.000 €

DEPARTAMENT O ENTITAT:

Objectius Estratègics

Cost previst
(3 anys)

2022 - 60.000,00 €

DEPARTAMENT O ENTITAT:

Objectius Estratègics

Procediment i règim de
concessió

Sectors beneficiaris
Ajuntaments
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Línies de subvenció
A ajuntaments: conservació i
restauració jaciments arqueològics

Aplicacions
pressupostàries
20 33620 76200

Procediment i règim de
concessió

Cost previst
(3 anys)

Convocatòria pública en
règim de concurrència
competitiva

2020 - 90.000 €

Termini d’execució
L’anualitat de 2020

2021 - 90.000 €
2022 - 90.000 €
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DEPARTAMENT O ENTITAT:

CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

PROGRAMA:

PATRIMONI HISTORIC (33620)

DENOMINACIÓ:

Subvenció Bisbat de Mallorca. Conservació i restauració de béns de titularitat eclesiàstica

Objectius Estratègics
La conservació i restauració
dels béns culturals eclesiàstics,
que constitueixen la part més
nombrosa i de major interès
del patrimoni històric de
Mallorca.

Sectors beneficiaris
- Bisbat de Mallorca

Línies de subvenció

Aplicacions pressupostàries

- Conveni Bisbat de Mallorca.
Conservació i restauració de béns
de titularitat eclesiàstica .

20 33620 78901

Procediment i règim de
concessió

Cost previst
(3 anys)

Termini
d’execució

2020 - 620.000€

Concessió directa

L'anualitat de
2020

2021- 220.000€
2022- 220.000€

DEPARTAMENT O ENTITAT:

CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

PROGRAMA:

PATRIMONI HISTORIC (33620)

DENOMINACIÓ:

Convocatòria pluriennal de subvencions per a la restauració de molins de vent d'extracció d'aigua Pla de Sant Jordi (2018-2020). A particulars.

Objectius Estratègics
Recuperació i posada en valor
dels molins de vent
d'extracció d'aigua

Sectors beneficiaris
Propietaris públics i privats

Aplicacions
pressupostàries

Línies de subvenció
A particulars. Conv.
pluriennal subv. restaur.
molins de vent extrac.
aigua

20 33620 78902

Procediment i
règim de concessió
Convocatòria pública en règim
de concurrència competitiva

Cost previst
(3 anys)
2020 - 500.000 €

2022 -0 €

CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

PROGRAMA:

PATRIMONI HISTORIC (33620)

DENOMINACIÓ:

CONVOCATÒRIA INV. I CONS. JACIMENTS ARQ. I RECERCA MAT. ARQUEOLOGIA I PALEONTOLOGIA. PARTICULARS
Sectors beneficiaris

La investigació i posada en
valor del patrimoni
arqueològic i paleontològic de
Mallorca

Particulars, associacions i
altres institucions sense afany
de lucre

CIM – PLA ESTRATÈGIC SUBVENCIONS 2020

Línies de subvenció
A aquestes entitats en l’àmbit de
Mallorca

Any 2020

2021 - 0 €

DEPARTAMENT O ENTITAT:

Objectius Estratègics

Termini
d’execució

Aplicacions
pressupostàries
20 33620 78911

Procediment i règim de
concessió

Cost previst
(3 anys)

Convocatòria pública en
règim de concurrència
competitiva

2020 - 90.000 €

Termini d’execució
L’anualitat de 2020

2021 - 90.000 €
2022 - 90.000 €
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DEPARTAMENT DE TURISME I ESPORTS
DEPARTAMENT O ENTITAT:

TURISME I ESPORTS

PROGRAMA:

PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101)

DENOMINACIÓ:

Convocatòria de subvencions per a entitats sense ànim de lucre pel desenvolupament d’esdeveniments i competicions esportives a Mallorca durant l’any 2020 (*)

Objectius Estratègics

Sectors beneficiaris

Línies de subvenció

En el desenvolupament d’activitats
esportives en molts casos per seguretat
és necessari comptar amb la presencia
de serveis sanitaris per donar garanties
de seguretat al desenvolupament segur
de dites activitats. D’altra banda
premiar l’esforç en el desenvolupament
de les activitats esportives és un
element, a més de tradicional, fomenta
la cultura de l’esforç i la dedicació que
resulta consubstancial a la pràctica de
l’esport entre els més petits.

Entitats privades sense ànim de
lucre que desenvolupin en
2020 esdeveniments esportius.

Convocatòria de subvencions
d’ambulàncies i trofeus

Aplicacions
pressupostàries
30.34101.48901

Procediment i règim de
concessió

Cost previst
(3 anys)

Convocatòria pública en
règim de concurrència
no competitiva.

Exercici 2021 (100.000,00 €)

Exercici 2020 (100.000,00 €)

Termini
d’execució
Exercici 2020

Exercici 2022 (100.000,00 €)

La Direcció Insular d’Esports vol
subvencionar, mitjançant la
corresponent convocatòria de
subvencions, aquestes despeses que es
donen a les activitats esportives que es
desenvoluparan a Mallorca l’any 2020,
col·laborant amb les entitats privades
sense ànim de lucre que, durant l’any
2020, desenvolupin activitats o
esdeveniments esportius.
(*) Línia modificada - Acord del Consell Executiu de 26.02.2020 (BOIB núm. 26, de 29 de febrer de 2020)
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DEPARTAMENT O ENTITAT:

TURISME I ESPORTS

PROGRAMA:

PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101)

DENOMINACIÓ:

Convocatòria de subvencions per a entitats participants en els Jocs Esportius Escolars (*)

Objectius Estratègics
Col·laborar amb les entitats que
participen en els Jocs Esportius
Escolars, mitjançant una convocatòria
de subvencions per a l’adquisició de
material i roba esportiva i altres
despeses necessàries pel
desenvolupament de l’activitat
esportiva.

Sectors beneficiaris

Línies de subvenció

Entitats sense ànim de
lucre que participen en els
Jocs Esportius Escolars
organitzats pel Consell de
Mallorca

Subvencions per a entitats
participants en els Jocs Esportius
Escolars

Aplicacions
pressupostàries
30.34101.48901

Procediment i règim de
concessió

Cost previst
(3 anys)

Convocatòria pública en
règim de concurrència
no competitiva.

Exercici 2020 (100.000,00 €)

Termini
d’execució
Exercici 2020

Exercici 2021 (100.000,00 €)
Exercici 2022 (100.000,00 €)

Els Jocs Esportius Escolars són
activitats d’iniciació a l’esport per als
més petits organitzades pel Consell
Insular de Mallorca. Els al·lots i al·lotes
hi participen a través d’AMIPAS i clubs
esportius. Mitjançant aquesta
convocatòria es vol donar suport a
aquestes entitats subvencionant
l’adquisició de roba i de material
esportiu i altres despeses necessàries pel
desenvolupament de l’activitat
esportiva.
(*) Línia modificada - Acord del Consell Executiu de 26.02.2020 (BOIB núm. 26, de 29 de febrer de 2020)
DEPARTAMENT O ENTITAT:

TURISME I ESPORTS

PROGRAMA:

PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101)

DENOMINACIÓ:

Convocatòria de subvencions pel desenvolupament de l’activitat esportiva dels clubs esportius de Mallorca (*)

Objectius Estratègics
Col·laborar amb els clubs esportius de
Mallorca en el desenvolupament de la
seva activitat, mitjançant una
convocatòria de subvencions.

Sectors beneficiaris
Clubs esportius que tinguin nins o
nines en edat escolar federats

Promoure i facilitar l’accés a l’esport i a
la seva pràctica individual i col·lectiva,

CIM – PLA ESTRATÈGIC SUBVENCIONS 2020

Línies de subvenció
Convocatòria de
subvencions pel
desenvolupament de
l’activitat esportiva
dels clubs esportius de
Mallorca

Aplicacions
pressupostàries
30.34101.48901

Procediment i règim de
concessió

Cost previst
(3 anys)

Convocatòria pública en
règim de concurrència
no competitiva.

Exercici 2020 (200.000,00 €)

Termini
d’execució
Exercici 2020

Exercici 2021 (200.000,00 €)
Exercici 2022 (200.000,00 €)
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sempre dins de l’àmbit de competències
en matèria esportiva del Consell de
Mallorca.
Donar suport als clubs esportius de
Mallorca que tinguin esportistes en edat
escolar per facilitar l’accés dels més
petits a través dels clubs esportius,
subvencionant despeses corrents
derivades de l’activitat del club.
(*) Línia modificada - Acord del Consell Executiu de 26.02.2020 (BOIB núm. 26, de 29 de febrer de 2020)
DEPARTAMENT O ENTITAT:

TURISME I ESPORTS

PROGRAMA:

PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101)

DENOMINACIÓ:

Subvenció nominativa promoció esport escolar 2020 Federació d’atletisme de les Illes Balears

Objectius Estratègics
Col·laborar amb les lligues
esportives oficials i reconegudes
per les Federacions Esportives
dins de l’àmbit de competències
en matèria esportiva del Consell
de Mallorca, d’ acord amb la llei
6 /1994 de 13 de desembre i la
llei 14/2006 del 17 d’octubre.

Sectors beneficiaris
- Federació de les IB
d’atletisme i en
conseqüència els clubs
mallorquins i nins/es
que desenvolupen dit
esport a Mallorca

Línies de subvenció
- Subvenció nominativa promoció
esport escolar 2020 Federació
d’atletisme de les Illes Balears

Aplicacions
pressupostàries
30.34101.48911

Procediment i règim de
concessió
Concessió directa

PROGRAMA:

PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101)

DENOMINACIÓ:

Subvenció nominativa promoció esport escolar 2020 Federació de Bàdminton de les Illes Balears

Col·laborar amb les lligues
esportives oficials i
reconegudes per les
Federacions Esportives dins de
l’àmbit de competències en
matèria esportiva del Consell
de Mallorca, d’ acord amb la
llei 6 /1994 de 13 de desembre

- Federació de les IB de
Bàdminton i en
conseqüència els clubs
mallorquins i nins/es que
desenvolupen dit esport a
Mallorca

CIM – PLA ESTRATÈGIC SUBVENCIONS 2020

Exercici 2020

Exercici 2021
33.692,76 €

TURISME I ESPORTS

Sectors beneficiaris

Exercici 2020
33.692,76 €

Termini d’execució

Exercici 2021
33.692,76 €

DEPARTAMENT O ENTITAT:

Objectius Estratègics

Cost previst
(3 anys)

Línies de subvenció
- Subvenció nominativa promoció
esport escolar 2020 Federació de
Bàdminton de les Illes Balears

Aplicacions
pressupostàries
30.34101.48912

Procediment i règim de
concessió
Concessió directa

Cost previst
(3 anys)
Exercici 2020
9.693,02 €

Termini d’execució
Exercici 2020

Exercici 2021
9.693,02 €
Exercici 2022
9.693,02 €
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PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE L’EXERCICI 2020
Modificacions actualitzades a 18.12.2020
i la llei 14/2006 del 17
d’octubre.

DEPARTAMENT O ENTITAT:

TURISME I ESPORTS

PROGRAMA:

PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101)

DENOMINACIÓ:

Subvenció nominativa promoció esport escolar 2020 Federació de Bàsquet de les Illes Balears

Objectius Estratègics
Col·laborar amb les lligues
esportives oficials i
reconegudes per les
Federacions Esportives dins de
l’àmbit de competències en
matèria esportiva del Consell
de Mallorca, d’ acord amb la
llei 6 /1994 de 13 de desembre
i la llei 14/2006 del 17
d’octubre.

Sectors beneficiaris

Línies de subvenció

- Federació de les IB de
Bàsquet i en conseqüència
els clubs mallorquins i
nins/es que desenvolupen
dit esport a Mallorca

- Subvenció nominativa promoció
esport escolar 2020 Federació de
Bàsquet de les Illes Balears

Aplicacions
pressupostàries
30.34101.48913

Procediment i règim de
concessió
Concessió directa

Exercici 2020

Exercici 2022
125.958,24 €

TURISME I ESPORTS

PROGRAMA:

PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101)

DENOMINACIÓ:

Subvenció nominativa promoció esport escolar 2020 Federació de ciclisme de les Illes Balears

Col·laborar amb les lligues
esportives oficials i
reconegudes per les
Federacions Esportives dins de
l’àmbit de competències en
matèria esportiva del Consell
de Mallorca, d’ acord amb la
llei 6 /1994 de 13 de desembre
i la llei 14/2006 del 17
d’octubre.

Exercici 2020
125.958,24 €

Termini d’execució

Exercici 2021
125.958,24 €

DEPARTAMENT O ENTITAT:

Objectius Estratègics

Cost previst
(3 anys)

Sectors beneficiaris

Línies de subvenció

- Federació de les IB de
ciclisme i en conseqüència
els clubs mallorquins i
nins/es que desenvolupen
dit esport a Mallorca

- Subvenció nominativa promoció
esport escolar 2020 Federació de
ciclisme de les Illes Balears

CIM – PLA ESTRATÈGIC SUBVENCIONS 2020

Aplicacions
pressupostàries
30.34101.48914

Procediment i règim de
concessió
Concessió directa

Cost previst
(3 anys)
Exercici 2020
22.967,65 €

Termini d’execució
Exercici 2020

Exercici 2020
22.967,65 €
Exercici 2021
22.967,65 €

28/64

PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE L’EXERCICI 2020
Modificacions actualitzades a 18.12.2020
DEPARTAMENT O ENTITAT:

TURISME I ESPORTS

PROGRAMA:

PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101)

DENOMINACIÓ:

Subvenció nominativa promoció esport escolar 2020 Federació d’escacs de les Illes Balears

Objectius Estratègics
Col·laborar amb les lligues
esportives oficials i
reconegudes per les
Federacions Esportives dins de
l’àmbit de competències en
matèria esportiva del Consell
de Mallorca, d’ acord amb la
llei 6 /1994 de 13 de desembre
i la llei 14/2006 del 17
d’octubre.

Sectors beneficiaris

Línies de subvenció

- Federació de les d’escacs i
en conseqüència els clubs
mallorquins i nins/es que
desenvolupen dit esport a
Mallorca

- Subvenció nominativa promoció
esport escolar 2020 Federació
d’escacs de les Illes Balears

Aplicacions
pressupostàries
30.34101.48915

Procediment i règim de
concessió
Concessió directa

Exercici 2020

Exercici 2022
14.425,82 €

TURISME I ESPORTS

PROGRAMA:

PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101)

DENOMINACIÓ:

Subvenció nominativa promoció esport escolar 2020 Federació de Gimnàstica de les Illes Balears

Col·laborar amb les lligues
esportives oficials i
reconegudes per les
Federacions Esportives dins de
l’àmbit de competències en
matèria esportiva del Consell
de Mallorca, d’ acord amb la
llei 6 /1994 de 13 de desembre
i la llei 14/2006 del 17
d’octubre.

Exercici 2020
14.425,82 €

Termini d’execució

Exercici 2021
14.425,82 €

DEPARTAMENT O ENTITAT:

Objectius Estratègics

Cost previst
(3 anys)

Sectors beneficiaris
- Federació de les IB de
gimnàstica i en
conseqüència els clubs
mallorquins i nins/es que
desenvolupen dit esport a
Mallorca

CIM – PLA ESTRATÈGIC SUBVENCIONS 2020

Línies de subvenció
- Subvenció nominativa promoció
esport escolar 2020 Federació de
gimnàstica de les Illes Balears

Aplicacions
pressupostàries
30.34101.48916

Procediment i règim de
concessió
Concessió directa

Cost previst
(3 anys)
Exercici 2020
40.731,73 €

Termini d’execució
Exercici 2020

Exercici 2021
40.731,73 €
Exercici 2022
40.731,73 €
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PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE L’EXERCICI 2020
Modificacions actualitzades a 18.12.2020

DEPARTAMENT O ENTITAT:

TURISME I ESPORTS

PROGRAMA:

PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101)

DENOMINACIÓ:

Subvenció nominativa promoció esport escolar 2020 Federació d’handbol de les Illes Balears

Objectius Estratègics
Col·laborar amb les lligues
esportives oficials i
reconegudes per les
Federacions Esportives dins de
l’àmbit de competències en
matèria esportiva del Consell
de Mallorca, d’ acord amb la
llei 6 /1994 de 13 de desembre
i la llei 14/2006 del 17
d’octubre.

Sectors beneficiaris
- Federació de les IB
d’handbol i en
conseqüència els clubs
mallorquins i nins/es que
desenvolupen dit esport a
Mallorca

Línies de subvenció
- Subvenció nominativa promoció
esport escolar 2020 Federació
d’handbol de les Illes Balears

Aplicacions
pressupostàries
30.34101.48917

Procediment i règim de
concessió
Concessió directa

PROGRAMA:

PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101)

DENOMINACIÓ:

Subvenció nominativa promoció esport escolar 2020 Federació de futbol de les Illes Balears

Col·laborar amb les lligues
esportives
oficials
i
reconegudes
per
les
Federacions Esportives dins de
l’àmbit de competències en
matèria esportiva del Consell
de Mallorca, d’ acord amb la
llei 6 /1994 de 13 de desembre
i la llei 14/2006 del 17
d’octubre.

- Federació de les IB de
futbol i en conseqüència
els clubs mallorquins i
nins/es que desenvolupen
dit esport a Mallorca

CIM – PLA ESTRATÈGIC SUBVENCIONS 2020

Exercici 2020

Exercici 2022
19.842,20 €

TURISME I ESPORTS

Sectors beneficiaris

Exercici 2020
19.842,20 €

Termini d’execució

Exercici 2021
19.842,20 €

DEPARTAMENT O ENTITAT:

Objectius Estratègics

Cost previst
(3 anys)

Línies de subvenció
- Subvenció nominativa promoció
esport escolar 2020 Federació de
futbol de les Illes Balears

Aplicacions
pressupostàries
30.34101.48918

Procediment i règim de
concessió
Concessió directa

Cost previst
(3 anys)
Exercici 2020
243.243,54 €

Termini d’execució
Exercici 2020

Exercici 2021
243.243,54 €
Exercici 2022
243.243,54 €
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PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE L’EXERCICI 2020
Modificacions actualitzades a 18.12.2020

DEPARTAMENT O ENTITAT:

TURISME I ESPORTS

PROGRAMA:

PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101)

DENOMINACIÓ:

Subvenció nominativa promoció esport escolar 2020 Federació de Judo de les Illes Balears

Objectius Estratègics
Col·laborar amb les lligues
esportives oficials i
reconegudes per les
Federacions Esportives dins de
l’àmbit de competències en
matèria esportiva del Consell
de Mallorca, d’ acord amb la
llei 6 /1994 de 13 de desembre
i la llei 14/2006 del 17
d’octubre.

Sectors beneficiaris

Línies de subvenció

- Federació de les IB de
Judo i en conseqüència els
clubs mallorquins i nins/es
que desenvolupen dit
esport a Mallorca

- Subvenció nominativa promoció
esport escolar 2020 Federació de
Judo de les Illes Balears

Aplicacions
pressupostàries
30.34101.48920

Procediment i règim de
concessió
Concessió directa

Exercici 2020

Exercici 2022
35.357,43 €

TURISME I ESPORTS

PROGRAMA:

PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101)

DENOMINACIÓ:

Subvenció nominativa promoció esport escolar 2020 Federació de Karate de les Illes Balears

Col·laborar amb les lligues
esportives oficials i
reconegudes per les
Federacions Esportives dins de
l’àmbit de competències en
matèria esportiva del Consell
de Mallorca, d’ acord amb la
llei 6 /1994 de 13 de desembre
i la llei 14/2006 del 17
d’octubre.

Exercici 2020
35.357,43 €

Termini d’execució

Exercici 2021
35.357,43 €

DEPARTAMENT O ENTITAT:

Objectius Estratègics

Cost previst
(3 anys)

Sectors beneficiaris
- Federació de les IB de
Karate i en conseqüència
els clubs mallorquins i
nins/es que desenvolupen
dit esport a Mallorca

CIM – PLA ESTRATÈGIC SUBVENCIONS 2020

Línies de subvenció
- Subvenció nominativa promoció
esport escolar 2020 Federació de
Karate de les Illes Balears

Aplicacions
pressupostàries
30.34101.48921

Procediment i règim de
concessió
Concessió directa

Cost previst
(3 anys)
Exercici 2020
23.772,59 €

Termini d’execució
Exercici 2020

Exercici 2021
23.772,59 €
Exercici 2022
23.772,59 €
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PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE L’EXERCICI 2020
Modificacions actualitzades a 18.12.2020

DEPARTAMENT O ENTITAT:

TURISME I ESPORTS

PROGRAMA:

PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101)

DENOMINACIÓ:

Subvenció nominativa promoció esport escolar 2020 Federació de natació de les Illes Balears

Objectius Estratègics
Col·laborar amb les lligues
esportives oficials i
reconegudes per les
Federacions Esportives dins de
l’àmbit de competències en
matèria esportiva del Consell
de Mallorca, d’ acord amb la
llei 6 /1994 de 13 de desembre
i la llei 14/2006 del 17
d’octubre.

Sectors beneficiaris
- Federació de les IB de
natació i en conseqüència
els clubs mallorquins i
nins/es que desenvolupen
dit esport a Mallorca

Línies de subvenció
- Subvenció nominativa promoció
esport escolar 2020 Federació de
natació de les Illes Balears

Aplicacions
pressupostàries
30.34101.48922

Procediment i règim de
concessió
Concessió directa

Exercici 2020

Exercici 2022
33.377,39 €

TURISME I ESPORTS

PROGRAMA:

PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101)

DENOMINACIÓ:

Subvenció nominativa promoció esport escolar 2020 Federació de Lluita Olímpica de les Illes Balears

Col·laborar amb les lligues
esportives oficials i
reconegudes per les
Federacions Esportives dins de
l’àmbit de competències en
matèria esportiva del Consell
de Mallorca, d’ acord amb la
llei 6 /1994 de 13 de desembre
i la llei 14/2006 del 17
d’octubre.

Exercici 2020
33.377,39 €

Termini d’execució

Exercici 2021
33.377,39 €

DEPARTAMENT O ENTITAT:

Objectius Estratègics

Cost previst
(3 anys)

Sectors beneficiaris
- Federació de les IB de
Lluita Olímpica i en
conseqüència els clubs
mallorquins i nins/es que
desenvolupen dit esport a
Mallorca

CIM – PLA ESTRATÈGIC SUBVENCIONS 2020

Línies de subvenció
- Subvenció nominativa promoció
esport escolar 2020 Federació de
Lluita Olímpica de les Illes
Balears

Aplicacions
pressupostàries
30.34101.48923

Procediment i règim de
concessió
Concessió directa

Cost previst
(3 anys)
Exercici 2020
16.340,47 €

Termini d’execució
Exercici 2020

Exercici 2021
16.340,47 €
Exercici 2022
16.340,47 €

32/64

PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE L’EXERCICI 2020
Modificacions actualitzades a 18.12.2020

DEPARTAMENT O ENTITAT:

TURISME I ESPORTS

PROGRAMA:

PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101)

DENOMINACIÓ:

Subvenció nominativa promoció esport escolar 2020 Federació de Patinatge de les Illes Balears

Objectius Estratègics
Col·laborar amb les lligues
esportives oficials i
reconegudes per les
Federacions Esportives dins de
l’àmbit de competències en
matèria esportiva del Consell
de Mallorca, d’ acord amb la
llei 6 /1994 de 13 de desembre
i la llei 14/2006 del 17
d’octubre.

Sectors beneficiaris
- Federació de les IB de
Patinatge i en
conseqüència els clubs
mallorquins i nins/es que
desenvolupen dit esport a
Mallorca

Línies de subvenció
- Subvenció nominativa promoció
esport escolar 2020 Federació de
Patinatge de les Illes Balears

Aplicacions
pressupostàries
30.34101.48924

Procediment i règim de
concessió
Concessió directa

PROGRAMA:

PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101)

DENOMINACIÓ:

Subvenció nominativa promoció esport escolar 2020 Federació de Piragüisme de les Illes Balears

Col·laborar amb les lligues
esportives oficials i
reconegudes per les
Federacions Esportives dins de
l’àmbit de competències en
matèria esportiva del Consell
de Mallorca, d’ acord amb la
llei 6 /1994 de 13 de desembre
i la llei 14/2006 del 17
d’octubre.

- Federació de les IB de
Piragüisme i en
conseqüència els clubs
mallorquins i nins/es que
desenvolupen dit esport a
Mallorca

CIM – PLA ESTRATÈGIC SUBVENCIONS 2020

Exercici 2020

Exercici 2022
18.983,60 €

TURISME I ESPORTS

Sectors beneficiaris

Exercici 2020
18.983,60 €

Termini d’execució

Exercici 2021
18.983,60 €

DEPARTAMENT O ENTITAT:

Objectius Estratègics

Cost previst
(3 anys)

Línies de subvenció
- Subvenció nominativa promoció
esport escolar 2020 Federació de
Piragüisme de les Illes Balears

Aplicacions
pressupostàries
30.34101.48926

Procediment i règim de
concessió
Concessió directa

Cost previst
(3 anys)
Exercici 2020
24.701,76 €

Termini d’execució
Exercici 2020

Exercici 2021
24.701,76 €
Exercici 2022
24.701,76 €

33/64

PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE L’EXERCICI 2020
Modificacions actualitzades a 18.12.2020

DEPARTAMENT O ENTITAT:

TURISME I ESPORTS

PROGRAMA:

PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101)

DENOMINACIÓ:

Subvenció nominativa promoció esport escolar 2020 Federació de Rugbi de les Illes Balears

Objectius Estratègics
Col·laborar amb les lligues
esportives oficials i
reconegudes per les
Federacions Esportives dins de
l’àmbit de competències en
matèria esportiva del Consell
de Mallorca, d’ acord amb la
llei 6 /1994 de 13 de desembre
i la llei 14/2006 del 17
d’octubre.

Sectors beneficiaris
- Federació de les IB de
Rugbi i en conseqüència
els clubs mallorquins i
nins/es que desenvolupen
dit esport a Mallorca

Línies de subvenció
- Subvenció nominativa promoció
esport escolar 2020 Federació de
Rugbi de les Illes Balears

Aplicacions
pressupostàries
30.34101.48927

Procediment i règim de
concessió
Concessió directa

Exercici 2020

Exercici 2022
23.615,31 €

TURISME I ESPORTS

PROGRAMA:

PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101)

DENOMINACIÓ:

Subvenció nominativa promoció esport escolar 2020 Federació de Tennis de les Illes Balears

Col·laborar amb les lligues
esportives oficials i
reconegudes per les
Federacions Esportives dins de
l’àmbit de competències en
matèria esportiva del Consell
de Mallorca, d’ acord amb la
llei 6 /1994 de 13 de desembre
i la llei 14/2006 del 17
d’octubre.

Exercici 2020
23.615,31 €

Termini d’execució

Exercici 2021
23.615,31 €

DEPARTAMENT O ENTITAT:

Objectius Estratègics

Cost previst
(3 anys)

Sectors beneficiaris
- Federació de les IB de
Tennis i en conseqüència
els clubs mallorquins i
nins/es que desenvolupen
dit esport a Mallorca

CIM – PLA ESTRATÈGIC SUBVENCIONS 2020

Línies de subvenció
- Subvenció nominativa promoció
esport escolar 2020 Federació de
Tennis de les Illes Balears

Aplicacions
pressupostàries
30.34101.48928

Procediment i règim de
concessió
Concessió directa

Cost previst
(3 anys)
Exercici 2020
22.628,74 €

Termini d’execució
Exercici 2020

Exercici 2021
22.628,74 €
Exercici 2022
22.628,74 €

34/64

PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE L’EXERCICI 2020
Modificacions actualitzades a 18.12.2020

DEPARTAMENT O ENTITAT:

TURISME I ESPORTS

PROGRAMA:

PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101)

DENOMINACIÓ:

Subvenció nominativa promoció esport escolar 2020 Federació de Tennis Taula de les Illes Balears

Objectius Estratègics
Col·laborar amb les lligues
esportives oficials i
reconegudes per les
Federacions Esportives dins de
l’àmbit de competències en
matèria esportiva del Consell
de Mallorca, d’ acord amb la
llei 6 /1994 de 13 de desembre
i la llei 14/2006 del 17
d’octubre.

Sectors beneficiaris
- Federació de les IB de
Tennis Taula i en
conseqüència els clubs
mallorquins i nins/es que
desenvolupen dit esport a
Mallorca

Línies de subvenció
- Subvenció nominativa promoció
esport escolar 2020 Federació de
Tennis Taula de les Illes Balears

Aplicacions
pressupostàries
30.34101.48929

Procediment i règim de
concessió
Concessió directa

PROGRAMA:

PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101)

DENOMINACIÓ:

Subvenció nominativa promoció esport escolar 2020 Federació de Tir amb arc de les Illes Balears
Sectors beneficiaris

Línies de subvenció

- Federació de les IB de Tir
amb arc i en conseqüència
els clubs mallorquins i
nins/es que desenvolupen
dit esport a Mallorca

- Subvenció nominativa promoció
esport escolar 2020 Federació de
Tir amb arc de les Illes Balears

CIM – PLA ESTRATÈGIC SUBVENCIONS 2020

Exercici 2020

Exercici 2022
11.179,72 €

TURISME I ESPORTS

Col·laborar amb les lligues
esportives oficials i
reconegudes per les
Federacions Esportives dins de
l’àmbit de competències en
matèria esportiva del Consell
de Mallorca, d’ acord amb la
llei 6 /1994 de 13 de desembre
i la llei 14/2006 del 17
d’octubre.

Exercici 2020
11.179,72 €

Termini d’execució

Exercici 2021
11.179,72 €

DEPARTAMENT O ENTITAT:

Objectius Estratègics

Cost previst
(3 anys)

Aplicacions
pressupostàries
30.34101.48930

Procediment i règim de
concessió
Concessió directa

Cost previst
(3 anys)
Exercici 2020
6.788,62 €

Termini d’execució
Exercici 2020

Exercici 2021
6.788,62 €
Exercici 2022
6.788,62 €
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PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE L’EXERCICI 2020
Modificacions actualitzades a 18.12.2020

DEPARTAMENT O ENTITAT:

TURISME I ESPORTS

PROGRAMA:

PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101)

DENOMINACIÓ:

Subvenció nominativa promoció esport escolar 2020 Federació de Tir de fona de les Illes Balears

Objectius Estratègics
Col·laborar amb les lligues
esportives oficials i
reconegudes per les
Federacions Esportives dins de
l’àmbit de competències en
matèria esportiva del Consell
de Mallorca, d’ acord amb la
llei 6 /1994 de 13 de desembre
i la llei 14/2006 del 17
d’octubre.

Sectors beneficiaris

Línies de subvenció

- Federació de les IB de Tir
de Fona i en conseqüència
els clubs mallorquins i
nins/es que desenvolupen
dit esport a Mallorca

- Subvenció nominativa promoció
esport escolar 2020 Federació de
Tir de Fona de les Illes Balears

Aplicacions
pressupostàries
30.34101.48931

Procediment i règim de
concessió
Concessió directa

Exercici 2020

Exercici 2022
7.229,25 €

TURISME I ESPORTS

PROGRAMA:

PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101)

DENOMINACIÓ:

Subvenció nominativa promoció esport escolar 2020 Federació de Vela de les Illes Balears

Col·laborar amb les lligues
esportives oficials i
reconegudes per les
Federacions Esportives dins de
l’àmbit de competències en
matèria esportiva del Consell
de Mallorca, d’ acord amb la
llei 6 /1994 de 13 de desembre
i la llei 14/2006 del 17
d’octubre.

Exercici 2020
7.229,25 €

Termini d’execució

Exercici 2021
7.229,25 €

DEPARTAMENT O ENTITAT:

Objectius Estratègics

Cost previst
(3 anys)

Sectors beneficiaris

Línies de subvenció

- Federació de les IB de
Vela i en conseqüència els
clubs mallorquins i nins/es
que desenvolupen dit
esport a Mallorca

- Subvenció nominativa promoció
esport escolar 2020 Federació de
Vela de les Illes Balears

CIM – PLA ESTRATÈGIC SUBVENCIONS 2020

Aplicacions
pressupostàries
30.34101.48932

Procediment i règim de
concessió
Concessió directa

Cost previst
(3 anys)
Exercici 2020
19.535,39 €

Termini d’execució
Exercici 2020

Exercici 2021
19.535,39 €
Exercici 2022
19.535,39 €
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DEPARTAMENT O ENTITAT:

TURISME I ESPORTS

PROGRAMA:

PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101)

DENOMINACIÓ:

Subvenció nominativa promoció esport escolar 2020 Federació de Voleibol de les Illes Balears

Objectius Estratègics
Col·laborar amb les lligues
esportives oficials i
reconegudes per les
Federacions Esportives dins de
l’àmbit de competències en
matèria esportiva del Consell
de Mallorca, d’ acord amb la
llei 6 /1994 de 13 de desembre
i la llei 14/2006 del 17
d’octubre.

Sectors beneficiaris

Línies de subvenció

- Federació de les IB de
Voleibol i en conseqüència
els clubs mallorquins i
nins/es que desenvolupen
dit esport a Mallorca

- Subvenció nominativa promoció
esport escolar 2020 Federació de
Voleibol de les Illes Balears

Aplicacions
pressupostàries
30.34101.48933

Procediment i règim de
concessió
Concessió directa

Exercici 2020

Exercici 2022
38.948,55 €

TURISME I ESPORTS

PROGRAMA:

PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101)

DENOMINACIÓ:

Subvenció nominativa promoció esport escolar 2020 Federació de Ball Esportiu de les Illes Balears

Col·laborar amb les lligues
esportives oficials i
reconegudes per les
Federacions Esportives dins de
l’àmbit de competències en
matèria esportiva del Consell
de Mallorca, d’ acord amb la
llei 6 /1994 de 13 de desembre
i la llei 14/2006 del 17
d’octubre.

Exercici 2020
38.948,55 €

Termini d’execució

Exercici 2021
38.948,55 €

DEPARTAMENT O ENTITAT:

Objectius Estratègics

Cost previst
(3 anys)

Sectors beneficiaris

Línies de subvenció

- Federació de les IB de Ball
Esportiu i en conseqüència
els clubs mallorquins i
nins/es que desenvolupen
dit esport a Mallorca

- Subvenció nominativa promoció
esport escolar 2020 Federació de
Ball Esportiu de les Illes Balears

CIM – PLA ESTRATÈGIC SUBVENCIONS 2020

Aplicacions
pressupostàries
30.34101.48934

Procediment i règim de
concessió
Concessió directa

Cost previst
(3 anys)
Exercici 2020
12.637,48 €

Termini d’execució
Exercici 2020

Exercici 2021
12.637,48 €
Exercici 2022
12.637,48 €
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DEPARTAMENT O ENTITAT:

TURISME I ESPORTS

PROGRAMA:

PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101)

DENOMINACIÓ:

Subvenció nominativa promoció esport escolar 2020 Federació d’activitats Subaquàtiques de les Illes Balears

Objectius Estratègics
Col·laborar amb les lligues
esportives oficials i
reconegudes per les
Federacions Esportives dins de
l’àmbit de competències en
matèria esportiva del Consell
de Mallorca, d’ acord amb la
llei 6 /1994 de 13 de desembre
i la llei 14/2006 del 17
d’octubre.

Sectors beneficiaris

Línies de subvenció

- Federació de les IB
d’activitats Subaquàtiques
i en conseqüència els clubs
mallorquins i nins/es que
desenvolupen dit esport a
Mallorca

- Subvenció nominativa promoció
esport escolar 2020 Federació
d’activitats Subaquàtiques de les
Illes Balears

Aplicacions
pressupostàries
30.34101.48935

Procediment i règim de
concessió
Concessió directa

PROGRAMA:

PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101)

DENOMINACIÓ:

Subvenció nominativa promoció esport escolar 2020 Federació d’Hípica de les Illes Balears
Sectors beneficiaris

Línies de subvenció

- Federació de les IB
d’Hípica i en conseqüència
els clubs mallorquins i
nins/es que desenvolupen
dit esport a Mallorca

- Subvenció nominativa promoció
esport escolar 2020 Federació
d’Hípica de les Illes Balears

CIM – PLA ESTRATÈGIC SUBVENCIONS 2020

Exercici 2020

Exercici 2022
12.262,47 €

TURISME I ESPORTS

Col·laborar amb les lligues
esportives oficials i
reconegudes per les
Federacions Esportives dins de
l’àmbit de competències en
matèria esportiva del Consell
de Mallorca, d’ acord amb la
llei 6 /1994 de 13 de desembre
i la llei 14/2006 del 17
d’octubre.

Exercici 2020
12.262,47 €

Termini d’execució

Exercici 2021
12.262,47 €

DEPARTAMENT O ENTITAT:

Objectius Estratègics

Cost previst
(3 anys)

Aplicacions
pressupostàries
30.34101.48936

Procediment i règim de
concessió
Concessió directa

Cost previst
(3 anys)
Exercici 2020
10.775,60 €

Termini d’execució
Exercici 2020

Exercici 2021
10.775,60 €
Exercici 2022
10.775,60 €
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DEPARTAMENT O ENTITAT:

TURISME I ESPORTS

PROGRAMA:

PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101)

DENOMINACIÓ:

Subvenció nominativa promoció esport escolar 2020 Federació de Pàdel de les Illes Balears

Objectius Estratègics
Col·laborar amb les lligues
esportives oficials i
reconegudes per les
Federacions Esportives dins de
l’àmbit de competències en
matèria esportiva del Consell
de Mallorca, d’ acord amb la
llei 6 /1994 de 13 de desembre
i la llei 14/2006 del 17
d’octubre.

Sectors beneficiaris
- Federació de les IB de
Pàdel i en conseqüència
els clubs mallorquins i
nins/es que desenvolupen
dit esport a Mallorca

Línies de subvenció
- Subvenció nominativa promoció
esport escolar 2020 Federació de
Pàdel de les Illes Balears

Aplicacions
pressupostàries
30.34101.48937

Procediment i règim de
concessió
Concessió directa

Exercici 2020

Exercici 2022
15.699,96 €

TURISME I ESPORTS

PROGRAMA:

PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101)

DENOMINACIÓ:

Subvenció nominativa promoció esport escolar 2020 Federació de Golf de les Illes Balears

Col·laborar amb les lligues
esportives oficials i
reconegudes per les
Federacions Esportives dins de
l’àmbit de competències en
matèria esportiva del Consell
de Mallorca, d’ acord amb la
llei 6 /1994 de 13 de desembre
i la llei 14/2006 del 17
d’octubre.

Exercici 2020
15.699,96 €

Termini d’execució

Exercici 2021
15.699,96 €

DEPARTAMENT O ENTITAT:

Objectius Estratègics

Cost previst
(3 anys)

Sectors beneficiaris

Línies de subvenció

- Federació de les IB de
Golf i en conseqüència els
clubs mallorquins i nins/es
que desenvolupen dit
esport a Mallorca

- Subvenció nominativa promoció
esport escolar 2020 Federació de
Golf de les Illes Balears

CIM – PLA ESTRATÈGIC SUBVENCIONS 2020

Aplicacions
pressupostàries
30.34101.48938

Procediment i règim de
concessió
Concessió directa

Cost previst
(3 anys)
Exercici 2020
16.233,99 €

Termini d’execució
Exercici 2020

Exercici 2021
16.233,99 €
Exercici 2022
16.233,99 €
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DEPARTAMENT O ENTITAT:

TURISME I ESPORTS

PROGRAMA:

PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101)

DENOMINACIÓ:

Subvenció nominativa promoció esport escolar 2020 Federació de Taekwondo de les Illes Balears

Objectius Estratègics
Col·laborar amb les lligues
esportives oficials i
reconegudes per les
Federacions Esportives dins de
l’àmbit de competències en
matèria esportiva del Consell
de Mallorca, d’ acord amb la
llei 6 /1994 de 13 de desembre
i la llei 14/2006 del 17
d’octubre.

Sectors beneficiaris
- Federació de les IB de
Taekwondo i en
conseqüència els clubs
mallorquins i nins/es que
desenvolupen dit esport a
Mallorca

Línies de subvenció
- Subvenció nominativa promoció
esport escolar 2020 Federació de
Taekwondo de les Illes Balears

Aplicacions
pressupostàries
30.34101.48940

Procediment i règim de
concessió
Concessió directa

PROGRAMA:

PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101)

DENOMINACIÓ:

Subvenció nominativa promoció esport escolar 2020 Federació de Triatló de les Illes Balears

Col·laborar amb les lligues
esportives oficials i
reconegudes per les
Federacions Esportives dins de
l’àmbit de competències en
matèria esportiva del Consell
de Mallorca, d’ acord amb la
llei 6 /1994 de 13 de desembre
i la llei 14/2006 del 17
d’octubre.

- Federació de les IB de
Triatló i en conseqüència
els clubs mallorquins i
nins/es que desenvolupen
dit esport a Mallorca

CIM – PLA ESTRATÈGIC SUBVENCIONS 2020

Exercici 2020

Exercici 2022
15.474,79 €

TURISME I ESPORTS

Sectors beneficiaris

Exercici 2020 15.
15.474,79 €

Termini d’execució

Exercici 2021
15.474,79 €

DEPARTAMENT O ENTITAT:

Objectius Estratègics

Cost previst
(3 anys)

Línies de subvenció
- Subvenció nominativa promoció
esport escolar 2020 Federació de
Triatló de les Illes Balears

Aplicacions
pressupostàries
30.34101.48942

Procediment i règim de
concessió
Concessió directa

Cost previst
(3 anys)
Exercici 2020
15.201,44 €

Termini d’execució
Exercici 2020

Exercici 2021
15.201,44 €
Exercici 2022
15.201,44 €
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DEPARTAMENT O ENTITAT:

TURISME I ESPORTS

PROGRAMA:

PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101)

DENOMINACIÓ:

Subvenció nominativa promoció esport escolar 2020 Federació de Motociclisme de les Illes Balears

Objectius Estratègics
Col·laborar amb les lligues
esportives oficials i
reconegudes per les
Federacions Esportives dins de
l’àmbit de competències en
matèria esportiva del Consell
de Mallorca, d’ acord amb la
llei 6 /1994 de 13 de desembre
i la llei 14/2006 del 17
d’octubre.

Sectors beneficiaris
- Federació de les IB de
Motociclisme i en
conseqüència els clubs
mallorquins i nins/es que
desenvolupen dit esport a
Mallorca

Línies de subvenció
- Subvenció nominativa promoció
esport escolar 2020 Federació de
Motociclisme de les Illes Balears

Aplicacions
pressupostàries
30.34101.48943

Procediment i règim de
concessió
Concessió directa

PROGRAMA:

PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101)

DENOMINACIÓ:

Subvenció nominativa promoció esport escolar 2020 Federació de Boxa de les Illes Balears
Sectors beneficiaris

Línies de subvenció

- Federació de les IB de
Boxa i en conseqüència els
clubs mallorquins i nins/es
que desenvolupen dit
esport a Mallorca

- Subvenció nominativa promoció
esport escolar 2020 Federació de
Boxa de les Illes Balears

CIM – PLA ESTRATÈGIC SUBVENCIONS 2020

Exercici 2020

Exercici 2022
11.914,97 €

TURISME I ESPORTS

Col·laborar amb les lligues
esportives oficials i
reconegudes per les
Federacions Esportives dins de
l’àmbit de competències en
matèria esportiva del Consell
de Mallorca, d’ acord amb la
llei 6 /1994 de 13 de desembre
i la llei 14/2006 del 17
d’octubre.

Exercici 2020
11.914,97 €

Termini d’execució

Exercici 2021
11.914,97 €

DEPARTAMENT O ENTITAT:

Objectius Estratègics

Cost previst
(3 anys)

Aplicacions
pressupostàries
30.34101.48944

Procediment i règim de
concessió
Concessió directa

Cost previst
(3 anys)
Exercici 2020
8.375,22 €

Termini d’execució
Exercici 2020

Exercici 2021
8.375,22€
Exercici 2022
8.375,22 €
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DEPARTAMENT O ENTITAT:

TURISME I ESPORTS

PROGRAMA:

PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101)

DENOMINACIÓ:

Subvenció nominativa promoció esport escolar 2020 Federació de Tir Olímpic de les Illes Balears

Objectius Estratègics
Col·laborar amb les lligues
esportives oficials i
reconegudes per les
Federacions Esportives dins de
l’àmbit de competències en
matèria esportiva del Consell
de Mallorca, d’ acord amb la
llei 6 /1994 de 13 de desembre
i la llei 14/2006 del 17
d’octubre.

Sectors beneficiaris

Línies de subvenció

- Federació de les IB de Tir
Olímpic i en conseqüència
els clubs mallorquins i
nins/es que desenvolupen
dit esport a Mallorca

- Subvenció nominativa promoció
esport escolar 2020 Federació de
Tir Olímpic de les Illes Balears

Aplicacions
pressupostàries
30.34101.48946

Procediment i règim de
concessió
Concessió directa

Cost previst
(3 anys)
Exercici 2020
9.008,86 €

Exercici 2022
9.008,86 €

TURISME I ESPORTS

PROGRAMA:

PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101)

DENOMINACIÓ:

Subvenció nominativa promoció esport escolar 2020 Federació de Persones amb discapacitat de les Illes Balears

Col·laborar amb les lligues
esportives oficials i
reconegudes per les
Federacions Esportives dins de
l’àmbit de competències en
matèria esportiva del Consell
de Mallorca, d’ acord amb la
llei 6 /1994 de 13 de desembre
i la llei 14/2006 del 17
d’octubre.

Exercici 2020

Exercici 2021
9.008,86 €

DEPARTAMENT O ENTITAT:

Objectius Estratègics

Termini d’execució

Sectors beneficiaris

Línies de subvenció

- Federació de les IB de
Persones amb discapacitat
i en conseqüència els clubs
mallorquins i nins/es que
desenvolupen dit esport a
Mallorca

- Subvenció nominativa promoció
esport escolar 2020 Federació de
Persones amb discapacitat de les
Illes Balears

CIM – PLA ESTRATÈGIC SUBVENCIONS 2020

Aplicacions
pressupostàries
30.34101.48947

Procediment i règim de
concessió
Concessió directa

Cost previst
(3 anys)
Exercici 2020
55.471,36 €

Termini d’execució
Exercici 2020

Exercici 2021
55.471,36 €
Exercici 2022
55.471,36 €
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DEPARTAMENT O ENTITAT:

TURISME I ESPORTS

PROGRAMA:

PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101)

DENOMINACIÓ:

Subvenció nominativa promoció esport escolar 2020 Federació de Petanca de les Illes Balears

Objectius Estratègics
Col·laborar amb les lligues
esportives oficials i
reconegudes per les
Federacions Esportives dins de
l’àmbit de competències en
matèria esportiva del Consell
de Mallorca, d’ acord amb la
llei 6 /1994 de 13 de desembre
i la llei 14/2006 del 17
d’octubre.

Sectors beneficiaris

Línies de subvenció

- Federació de les IB de
Petanca i en conseqüència
els clubs mallorquins i
nins/es que desenvolupen
dit esport a Mallorca

- Subvenció nominativa promoció
esport escolar 2020 Federació de
Petanca de les Illes Balears

Aplicacions
pressupostàries
30.34101.48949

Exercici 2020
10.143,62 €

Termini d’execució
Exercici 2020

Exercici 2022
10.143,62 €

TURISME I ESPORTS

PROGRAMA:

PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101)

DENOMINACIÓ:

Subvenció nominativa promoció esport escolar 2020 Federació Balear de Billar

Col·laborar amb les lligues
esportives oficials i
reconegudes per les
Federacions Esportives dins de
l’àmbit de competències en
matèria esportiva del Consell
de Mallorca, d’ acord amb la
llei 6 /1994 de 13 de desembre
i la llei 14/2006 del 17
d’octubre.

Concessió directa

Cost previst
(3 anys)

Exercici 2021
10.143,62 €

DEPARTAMENT O ENTITAT:

Objectius Estratègics

Procediment i règim de
concessió

Sectors beneficiaris

Línies de subvenció

- Federació Balear de Billar
i en conseqüència els clubs
mallorquins i nins/es que
desenvolupen dit esport a
Mallorca

- Subvenció nominativa promoció
esport escolar 2020 Federació
Balear de Billar

CIM – PLA ESTRATÈGIC SUBVENCIONS 2020

Aplicacions
pressupostàries
30.34101.48950

Procediment i règim de
concessió
Concessió directa

Cost previst
(3 anys)
Exercici 2020
6.412,00 €

Termini d’execució
Exercici 2020

Exercici 2021
6.412,00 €
Exercici 2022
6.412,00 €
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DEPARTAMENT O ENTITAT:

TURISME I ESPORTS

PROGRAMA:

Despeses derivades del Covid-19 (23199)

DENOMINACIÓ:

Convocatòria de subvencions per a sufragar les despeses d’inscripció als campus, escoles o estades esportives d'estiu durant la temporada 2020 dels nins i nines
de famílies empadronades als municipis de Mallorca (*)

Objectius Estratègics
Atesa la necessitat de proporcionar les
mesures de conciliació de la vida familiar i
professional d’aquelles famílies que
comptin amb baixos ingressos o necessitin
acudir al seu centre de treball, el Consell de
Mallorca vol impulsar una política d’ajudes
a totes les famílies de Mallorca, per sufragar
les despeses d’inscripció als campus,
escoles o estades esportives d'estiu durant la
temporada 2020 dels nins i nines de famílies
empadronades als municipis de Mallorca.

Sectors beneficiaris
Famílies empadronades als
municipis de Mallorca

Línies de subvenció
Subvencions de les
despeses d’inscripcions als
campus, estades o escoles
esportives d’estiu.

Aplicacions
pressupostàries

Procediment i règim
de concessió

Cost previst
(3 anys)

30.23199.48900

Convocatòria
pública en règim de
concurrència NO
competitiva.

Exercici 2020
(1.000.000,00 €)

Termini d’execució
Exercici 2020

Exercici 2021
(0€)
Exercici 2022
(0€)

La finalitat d'aquesta convocatòria és doble:
per una banda, ajudar a les despeses
d’inscripció als campus, escoles o estades
esportives d'estiu garantint que cap infant o
jove quedi exclòs de realitzar aquestes
activitats per motius econòmics o de caire
social, i per altra, fomentar la pràctica de
l’esport, amb la intenció d’impulsar hàbits
de vida saludable i apropar l’esport als
menors.
(*) Línia nova - Acord del Consell Executiu de 27.05.2020 (BOIB núm. 97, de 30 de maig de 2020)

CIM – PLA ESTRATÈGIC SUBVENCIONS 2020
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DEPARTAMENT O ENTITAT:

TURISME I ESPORTS

PROGRAMA:

Despeses derivades del Covid-19 (23199)

DENOMINACIÓ:

Convocatòria de subvencions per a sufragar les despeses d’inscripció a les activitats esportives extraescolars durant el curs 2020/21 dels nins i nines de famílies
empadronades als municipis de Mallorca (*)

Objectius Estratègics
Atesa la necessitat de proporcionar les
mesures de conciliació de la vida familiar i
professional d’aquelles famílies que
comptin amb baixos ingressos o necessitin
acudir al seu centre de treball, el Consell de
Mallorca vol impulsar una política d’ajudes
a totes les famílies de Mallorca, per sufragar
les despeses d’inscripció a les activitats
esportives extraescolars del curs 2020/21
dels nins i nines de famílies empadronades
als municipis de Mallorca.

Sectors beneficiaris
Famílies empadronades als
municipis de Mallorca

Línies de subvenció
Subvencions de les
despeses d’inscripcions a
les a les activitats
esportives extraescolars.

Aplicacions
pressupostàries

Procediment i règim
de concessió

Cost previst
(3 anys)

30.23199.48900

Convocatòria
pública en règim de
concurrència NO
competitiva.

Exercici 2020
(100.000,00 €)

Termini d’execució
Exercici 2020

Exercici 2021
(0€)
Exercici 2022
(0€)

La finalitat d'aquesta convocatòria és doble:
per una banda, ajudar a les activitats
esportives extraescolars garantint que cap
infant o jove quedi exclòs de realitzar
aquestes activitats per motius econòmics o
de caire social, i per altra, fomentar la
pràctica de l’esport, amb la intenció
d’impulsar hàbits de vida saludable i
apropar l’esport als menors.
(*) Línia nova - Acord del Consell Executiu de 27.05.2020 (BOIB núm. 97, de 30 de maig de 2020)
DEPARTAMENT O ENTITAT:

TURISME I ESPORTS

PROGRAMA:

Despeses derivades del Covid-19 (23199)

DENOMINACIÓ:

Convocatòria de subvencions per a sufragar les despeses d’inscripció a les activitats esportives federades durant la temporada 2020/21 dels nins i nines de
famílies empadronades als municipis de Mallorca (*)

Objectius Estratègics
Atesa la necessitat de proporcionar les
mesures de conciliació de la vida familiar i

Sectors beneficiaris
Famílies empadronades als
municipis de Mallorca
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Línies de subvenció
Subvencions de les
despeses d’inscripcions a

Aplicacions
pressupostàries

Procediment i règim
de concessió

Cost previst
(3 anys)

30.23199.48900

Convocatòria
pública en règim de

Exercici 2020
(500.000,00 €)

Termini d’execució
Exercici 2020
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professional d’aquelles famílies que
comptin amb baixos ingressos o necessitin
acudir al seu centre de treball, el Consell de
Mallorca vol impulsar una política d’ajudes
a totes les famílies de Mallorca, per sufragar
les despeses d’inscripció a les activitats
esportives federades de la temporada
2020/21 dels nins i nines de famílies
empadronades als municipis de Mallorca.

les activitats esportives
federades.

concurrència NO
competitiva.

Exercici 2021
(0€)
Exercici 2022
(0€)

La finalitat d'aquesta convocatòria és doble:
per una banda, ajudar a les activitats
esportives federades garantint que cap infant
o jove quedi exclòs de realitzar aquestes
activitats per motius econòmics o de caire
social, i per altra, fomentar la pràctica de
l’esport, amb la intenció d’impulsar hàbits
de vida saludable i apropar l’esport als
menors.
(*) Línia nova - Acord del Consell Executiu de 27.05.2020 (BOIB núm. 97, de 30 de maig de 2020)
DEPARTAMENT O ENTITAT:

TURISME I ESPORTS

PROGRAMA:

PROMOCIÓ TURÍSTICA (43200)

DENOMINACIÓ:

Subvenció nominativa a la Universitat de les Illes Balears per dur a terme el Projecte Realitat museística i diàleg euroregional.

Objectius Estratègics
- Donar suport a la realització
d’un projecte que pretén
fomentar el turisme cultural.

Sectors beneficiaris
- Universitat de les Illes
Balears

CIM – PLA ESTRATÈGIC SUBVENCIONS 2020

Línies de subvenció
- Subvenció nominativa a la
Universitat de les Illes Balears
per a la promoció del turisme
cultural.

Aplicacions
pressupostàries
30.43200.45390

Procediment i règim de
concessió
Concessió directa

Cost previst
(3 anys)

Termini d’execució

12.000,00€ (2020)

2020

0,00€ (2021)
0,00€ (2022)
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DEPARTAMENT O ENTITAT:

TURISME I ESPORTS

PROGRAMA:

INFORMACIÓ TURÍSTICA (43210)

DENOMINACIÓ:

Convocatòria de subvencions per donar suport als serveis municipals d’informació turística

Objectius Estratègics

Sectors beneficiaris

Línies de subvenció

- Potenciar el paper dels
municipis en la prestació de
serveis d’informació
turística.

- Ajuntaments amb població
inferior a 60.000 habitants.

- Subvencions per a les despeses
d’edició de continguts i material
d’informació turística, així com
l’adopció de mesures que
millorin l’accessibilitat a l’accés
a la informació turística.

- Mancomunitats.

- Fomentar l’accés de la
informació turística a les
persones amb minusvàlua
usuàries de les oficines
d’informació turística.

Aplicacions
pressupostàries

Procediment i règim de
concessió

Cost previst
(3 anys)

Termini d’execució

30.43210.46200

- Convocatòria pública
en règim de
concurrència no
competitiva.

150.000,00€ (2020)

Des de l’2 de gener de 2020 fins al
30 de juny de 2020

30.43210.46300

150.000,00€ (2021)
150.000,00€ (2022)

- Una única línia amb un crèdit
total de 150.000,00€
(Ajuntaments 130.000,00€ i
Mancomunitats 20.000,00€)

DEPARTAMENT O ENTITAT:

TURISME I ESPORTS

PROGRAMA:

INFORMACIÓ TURÍSTICA (43210)

DENOMINACIÓ:

Convocatòria de subvencions per a la millora en accessibilitat i inversions a les oficines d’informació turística

Objectius Estratègics

Sectors beneficiaris

Línies de subvenció

- Potenciar solucions i
actuacions constructives i
instal·lacions
tècniques/mecàniques
dirigides al foment de
l’accessibilitat i eliminació
de barreres arquitectòniques
existents a les oficines
d’informació turística de
Mallorca.

- Ajuntaments amb població
inferior a 60.000 habitants.

- Subvencions per a les despeses
de millora en accessibilitat i
inversions a les oficines
d’informació turística municipal
(150.000,00€).

- Mancomunitats.
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Aplicacions
pressupostàries

Procediment i règim de
concessió

Cost previst
(3 anys)

Termini d’execució

30.43210.76200

- Convocatòria pública
en règim de
concurrència no
competitiva.

150.000,00€ (2020)

Des de l’2 de gener de 2020 fins al
30 de juny de 2020

30.43210.76300

150.000,00€ (2021)
150.000,00€ (2022)
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DEPARTAMENT O ENTITAT:

TURISME I ESPORTS

PROGRAMA:

Serveis d’informació turística (43210)

DENOMINACIÓ:

Convocatòria de la I Edició de Premis de Turisme Sostenible (*)

Objectius Estratègics
- Premiar tres projectes d'estudi originals i
inèdits de turisme que desenvolupin els
objectius de desenvolupament sostenible de
l’Agenda 2030.

Sectors beneficiaris
Persones físiques

Línies de subvenció
Convocatòria de tres
premis de projectes de
Turisme Sostenible

Aplicacions
pressupostàries

Procediment i règim
de concessió

Cost previst
(3 anys)

30.43210.48100

Convocatòria
pública en règim de
concurrència
competitiva.

Exercici 2020:
12.000,00 €

- Fomentar estudis que permetin posar en
pràctica polítiques encaminades a promoure
un turisme sostenible i de qualitat i convertir
l’illa de Mallorca en una destinació
sostenible.

Termini d’execució
Exercici 2020

Exercici 2021:
0€
Exercici 2022:
0€

(*) Línia nova – Decret de Presidència de 12.05.2020 (BOIB núm. 85, de 16 de maig de 2020)
DEPARTAMENT O ENTITAT:

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME

PROGRAMA:

MALLORCA TURISME

DENOMINACIÓ:

Convocatòria de subvencions per a la promoció turística dels municipis (*)

Objectius Estratègics
- Fomentar la realització d’activitats que
fomenten el producte turístic local dins la
cultura, la naturalesa, mice, l’esport, la
gastronomia, etc.

Sectors beneficiaris
Ajuntaments, consorcis i
fundacions amb participació
pública municipal,
mancomunitats

Línies de subvenció
Subvencions per a la
promoció turística
municipal (300.000,00€).

Aplicacions
pressupostàries

Procediment i règim
de concessió

Cost previst
(3 anys)

Termini d’execució

Pressupost propi
FMT

Convocatòria
pública en règim de
concurrència no
competitiva

300.000 € (2020)

Des de l’1 de gener de 2020
fins al 15 de novembre de
2020

Capítol 4

300.000 € (2021)
300.000 € (2022)

- Promocionar el turisme local amb
l’assistència a fires turístiques, viatges de
familiarització (fam trips), viatges de
premsa (press trips) campanyes de publicitat
dels recursos turístics locals, turisme
sostenible, turisme actiu.
(*) Línia nova - Acord del Consell Executiu de 12.02.2020 (BOIB núm. 19, de 13 de febrer de 2020) modificat per Acord de 25.03.2020 (BOIB núm. 45, de 28 de març de 2020) i per Decret de Presidència de
12.05.2020 (BOIB núm. 85, de 16 de maig de 2020)
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DEPARTAMENT O ENTITAT:

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME

PROGRAMA:

MALLORCA TURISME

DENOMINACIÓ:

Convocatòria de subvencions per a esdeveniments de gran repercussió turística (*)

Objectius Estratègics

- Foment d’actuacions i projectes

d’iniciativa pública i privada amb
elevada repercussió a l’àmbit turístic
que generin un retorn publicitari per
a les marques Mallorca i Fundació
Mallorca Turisme

Sectors beneficiaris

Línies de subvenció

- Ajuntaments de Mallorca i
Consorcis i/o entitats
públiques o privades
dependents dels ajuntaments.

-

L 1. Organització
d’esdeveniments a/c
d’ajuntaments i entitats
locals (100.000,00€)

Aplicacions
pressupostàries

Procediment i règim
de concessió

Cost previst
(3 anys)

Termini d’execució

Pressupost propi FMT

- Convocatòria
pública en règim de
concurrència
competitiva.

100.000 € (2020)

Des de l’1 de gener de 2020
fins al 30 de novembre de
2020

Capítol 4

100.000 € (2021)
100.000 € (2022)

- Mancomunitats.

(*) Línia nova - Acord del Consell Executiu de 12.02.2020 (BOIB núm. 19, de 13 de febrer de 2020)
DEPARTAMENT O ENTITAT:

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME

PROGRAMA:

MALLORCA FILM COMMISSION

DENOMINACIÓ:

Convocatòria d’un concurs de curtmetratges “Confinats a Mallorca” #mallorcafilmconfinats (*)

Objectius Estratègics
Reconèixer la qualitat de peces audiovisuals
curtes (entre 30” i 30’) realitzades a
Mallorca durant el COVID-19 per cineastes
de l’illa, que poden servir per rellançar i
promoure la imatge de Mallorca com a
destinació turística mitjançant la seva
difusió i viralització en internet i xarxes
socials

Sectors beneficiaris
Professionals del
cinema i de
l’audiovisual de
Mallorca

Línies de subvenció
5 Premis per quanties (pels curts
millor valorats pel públic, per “likes”
en xarxes):
- 1r premi: 10.000 €
- 2n premi: 6.000 €
- 3r premi: 4.000 €
- 4è premi: 3.000 €
- 5è premi: 2.000 €

Aplicacions
pressupostàries

Procediment i règim
de concessió

Cost previst
(3 anys)

Pressupost propi
FMT
Capítol 4

Convocatòria
pública en règim de
concurrència
competitiva

25.000 € (2020)

Termini d’execució
Any 2020

0 € (2021)
0€ (2022)

(*) Línia nova - Acord del Consell Executiu de 12.02.2020 (BOIB núm. 19, de 13 de febrer de 2020) modificat per Decret de Presidència de 12.05.2020 (BOIB núm. 85, de 16 de maig de 2020)
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DEPARTAMENT O ENTITAT:

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME

PROGRAMA:

MALLORCA FILM COMMISSION

DENOMINACIÓ:

Convocatòria de subvencions per donar suport a l’organització d’esdeveniments audiovisuals a Mallorca (*)

Objectius Estratègics

Sectors beneficiaris

Línies de subvenció

- Promoure i fomentar la producció
cinematogràfica i audiovisual a
Mallorca.

- Autònoms i/o empreses
de l’activitat econòmica
del sector audiovisual.

- Consolidar i impulsar la marca
Mallorca en les grans produccions
audiovisuals nacionals i
internacionals i l’organització
d’esdeveniments audiovisuals a
Mallorca.

- Associacions sense ànim
de lucre.

- Subvenció per a les despeses
corrents que es realitzen en
l’organització d’esdeveniments
audiovisuals realitzats a
Mallorca com mostres,
trobades, reunions, cicles etc.

Aplicacions
pressupostàries

Procediment i règim
de concessió

Cost previst
(3 anys)

Termini d’execució

Pressupost propi FMT

- Convocatòria
pública en règim de
concurrència
competitiva.

200.000 € (2020)

Des de l’1 de gener de 2019
fins al 31 d’octubre de 2020.

Capítol 4

200.000 € (2021)
200.000 € (2022)

(*) Línia nova - Acord del Consell Executiu de 12.02.2020 (BOIB núm. 19, de 13 de febrer de 2020)
DEPARTAMENT O ENTITAT:

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME

PROGRAMA:

MALLORCA TURISME

DENOMINACIÓ:

Convocatòria de subvencions per co-màrqueting en la promoció de Mallorca com a destí turístic (*)

Objectius Estratègics

Sectors beneficiaris

- Incrementar la promoció turística de
Mallorca a mercats emissors afectats
per situacions polítiques inestables o
que es poden veure afectats per la
situació econòmica d’empreses que
es dediquen a la promoció turística
de Mallorca.

- Empreses privades
(autònoms i
persones jurídiques,
tour operadors i/o
agències)

Línies de subvenció
- 1. Co-màrqueting en promoció de
Mallorca com a destí turístic a
Regne Unit (150.000 €).
- 2. Co-màrqueting en promoció de
Mallorca com a destí turístic a
Alemanya (150.000 €).

- Mantenir o incrementar la presència
de la marca Mallorca en els mercats
emissors.

- 3. Co-màrqueting en promoció de
Mallorca com a destí turístic en
països nòrdics (150.000 €).

- Promoció dels productes turístics
estratègics: esport, cultura,
patrimoni, mice, turisme actiu,

- 4. Co-màrqueting en promoció de
Mallorca com a destí turístic a
Espanya (150.000 €).
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Aplicacions
pressupostàries

Procediment i règim
de concessió

Cost previst
(3 anys)

Termini d’execució

Pressupost propi FMT

- Convocatòria
pública en règim de
concurrència
competitiva.

750.000 € (2020)

Des de l’1 de gener de 2020
fins al 30 de novembre de
2020

Capítol 4

750.000 € (2021)
750.000 € (2022)

50/64

PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE L’EXERCICI 2020
Modificacions actualitzades a 18.12.2020
turisme sènior.

- 5. Co-màrqueting en promoció de
Mallorca com a destí turístic a
França o Benelux (75.000 €).
- 6. Co-màrqueting en promoció de
Mallorca com a destí turístic a
Rússia o Suïssa (75.000 €).

(*) Línia nova - Acord del Consell Executiu de 12.02.2020 (BOIB núm. 19, de 13 de febrer de 2020)
DEPARTAMENT O ENTITAT:

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME

PROGRAMA:

MALLORCA TURISME

DENOMINACIÓ:

Segona Convocatòria de subvencions per co-màrqueting en la promoció de Mallorca com a destí turístic (*)

Objectius Estratègics
- Incrementar la promoció turística de
Mallorca a mercats emissors de turisme
- Atreure turisme a Mallorca amb el
manteniment o increment de la presència de
la marca Mallorca en els mercats emissors.
- Promoció dels productes turístics
estratègics: esport, mice, de natura, de luxe,
turisme actiu, de cultura/patrimoni,
gastronomia

Sectors beneficiaris
- Línia 1 i Línia 2: agències de
viatges i operadors turístics,
agrupacions d’agències de
viatges, plataformes turístiques en
línia (agències de viatge en línia,
OTA, metacercadors, bancs de
llits –bedbanks-, plataformes de
continguts de viatges)

Línies de subvenció
- Línia 1. Co-màrqueting
per a la promoció turística
de Mallorca als mercats
alemany, austríac i suïs.

Aplicacions
pressupostàries

Procediment i règim
de concessió

Cost previst
(3 anys)

Termini d’execució

Pressupost propi
FMT
Capítol 4

Convocatòria
pública en règim de
concurrència no
competitiva.

500.000 € (2020)

Des de l’1 d’agost de 2020
fins al 15 de desembre de
2020

0 € (2021)
0 € (2022)

- Línia 2. Co-màrqueting
per a la promoció turística
de Mallorca a qualsevol
mercat llevat del mercat
britànic, alemany, austríac
i suïs.

- Línia 3: companyies navilieres
amb connexions amb Mallorca,
creadors de continguts
promocionals turístics de
- Línia 3. Co-màrqueting
Mallorca, DMC’s de Mallorca
per a la promoció de
(Agències turístiques integradores Mallorca com a destinació
locals), qualsevol mena
turística.
d’allotjament turístic reglat que
vulgui fer una campanya de
màrqueting del seu allotjament/s
a Mallorca.
(*) Línia nova - Acord del Consell Executiu de 17.06.2020 modificat per Acord de 25.06.2020 (BOIB núm. 122, de 11 de juliol de 2020) i modificat per Acord de 26.08.2020 (BOIB núm. 157, de 10 de setembre de
2020)
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DEPARTAMENT O ENTITAT:

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME

PROGRAMA:

MALLORCA FILM COMMISSION

DENOMINACIÓ:

Convocatòria de subvencions per al desenvolupament i difusió d’obres audiovisuals vinculades a Mallorca (*)

Objectius Estratègics
- Promoure i fomentar la producció
cinematogràfica i audiovisual a Mallorca.
- Impulsar la promoció de la imatge de
Mallorca com a plató cinematogràfic,
mitjançant el cinema i altres mitjans
audiovisuals.

Sectors beneficiaris

Línies de subvenció

- Autònoms i/o empreses de
l’activitat econòmica del sector
audiovisual.

- Línia 1: Subvencions per
desenvolupament de projectes
vinculats a Mallorca
(200.000,00€).

Aplicacions
pressupostàries

Procediment i règim
de concessió

Cost previst
(3 anys)

Termini d’execució

Pressupost propi
FMT
Capítol 4

Convocatòria
pública en règim de
concurrència
competitiva

425.000 € (2020)

Des de l’1 de gener de 2019
fins al 31 d’octubre de 2020

300.000 € (2021)
300.000 € (2022)

- Associacions sense ànim de
lucre.

- Línia 2: Subvencions per
producció i distribució de les
obres audiovisuals vinculades
a Mallorca (225.000 €)

(*) Línia nova - Acord del Consell Executiu de 12.02.2020 (BOIB núm. 19, de 13 de febrer de 2020) modificat per Decret de Presidència de 12.05.2020 (BOIB núm. 85, de 16 de maig de 2020)
DEPARTAMENT O ENTITAT:

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME

PROGRAMA:

MALLORCA FILM COMMISSION

DENOMINACIÓ:

Càtedra UIB “Turisme, Cinema i Media” (*)

Objectius Estratègics

Sectors beneficiaris

L'objectiu de la càtedra és impulsar i
fomentar el desenvolupament
d'activitats formatives, culturals i de
recerca que tinguin com a focus
d'atenció les relacions sinèrgiques
existents entre les indústries del cinema,
els mitjans i el turisme, així com
transferir coneixement sobre aquestes
interrelacions.

UIB – Universitat de
les Illes Balears

Línies de subvenció

Única línia.
Formació: Fomentar el coneixement de
les relacions entre el turisme i el cinema
a través de cursos i seminaris, beques,
pràctiques per a alumnes, etc.

Aplicacions
pressupostàries
Pressupost propi de la
FMT

Procediment i règim
de concessió
Concessió directa

Cost previst
30.000 €

Termini d’execució

Exercici 2020

Capítol 4

Recerca: Potenciar l'estudi de la relació
entre turisme, cinema i mitjans
audiovisuals com a objecte
d'investigació acadèmica mitjançant la
realització d'estudis sobre el tema.
Sensibilització: Donar-li notorietat al
fenomen audiovisual desenvolupant
diverses iniciatives que despertin
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l'interès dels grups d'interès fonamentals
i difonguin la seva importància per a la
societat.
(*) Línia nova - Acord del Consell Executiu de 12.02.2020 (BOIB núm. 19, de 13 de febrer de 2020)
DEPARTAMENT O ENTITAT:

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME

PROGRAMA:

MALLORCA TURISME

DENOMINACIÓ:

Convocatòria de subvencions Gaudeix l’Illa (*)

Objectius Estratègics

Sectors beneficiaris

Línies de subvenció

- 1. Palma de Mallorca
- 2. Serra tramuntana
- 3. Raiguer
- 4. Pla de Mallorca
- 5. Llevant
- 6. Migjorn
(*) Línia nova - Acord del Consell Executiu de 10.06.2020 (BOIB núm. 107, de 13 de juny de 2020)
- Promoció de l'activitat turística de
Mallorca i dels sectors econòmics
vinculats

Allotjaments turístics

DEPARTAMENT O ENTITAT:

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME

PROGRAMA:

MALLORCA TURISME

DENOMINACIÓ:

Convocatòria de subvencions Gaudeix l’illa 2 (*)

Objectius Estratègics

Sectors beneficiaris

Línies de subvenció

Aplicacions
pressupostàries

Procediment i règim
de concessió

Cost previst
(3 anys)

Termini d’execució

Pressupost propi
FMT

Convocatòria
pública en règim de
concurrència NO
competitiva.

1.000.000 € (2020)

Des de l’1 de juliol de 2020
fins al 30 de setembre de
2020

Capítol 4

0 € (2021)
0 € (2022)

Aplicacions
pressupostàries

Procediment i règim
de concessió

Pressupost propi
FMT
Capítol 4

Concurrència no
competitiva

Cost previst
(3 anys)

Termini d’execució

200.000 € (2020)

Des de l’1 d’octubre de
2020 fins el 30 de
novembre de 2020

18 beneficiaris entre:
Promoció de l’activitat turística de Mallorca
i dels sectors econòmics vinculats

1. Palma de Mallorca
- Agroturismes
2. Serra de Tramuntana

0 € (2021)

- Hotels rurals
3. Raiguer
- Establiments turístics (hotels de
menys de 50 habitacions)

0 € (2022)

4. Pla de Mallorca
5. Llevant
6. Migjorn

(*) Línia nova - Acord del Consell Executiu de 26.08.2020 (BOIB núm. 157, de 10 de setembre de 2020) modificat per Acord de 30.09.2020 (BOIB núm.194, de 12 de novembre de 2020)
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DEPARTAMENT O ENTITAT:

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME

PROGRAMA:

MALLORCA TURISME

DENOMINACIÓ:

Grans esdeveniments (*)

Objectius Estratègics
- Promocionar la destinació turística
Mallorca

Sectors beneficiaris
Federació Balear de Golf

Línies de subvenció
Adquisició de la llicència
pel Torneig de golf Road
to Mallorca 2020

Aplicacions
pressupostàries

Procediment i règim
de concessió

Pressupost propi
FMT
Capítol 4

Concessió directa

Cost previst
(3 anys)

Termini d’execució

150.000 € (2020)

Exercici 2020

0 € (2021)

- Consolidar i impulsar el producte turístic
esportiu

0 € (2022)

(*) Línia nova - Acord del Consell Executiu de 26.08.2020 (BOIB núm. 157, de 10 de setembre de 2020)
DEPARTAMENT O ENTITAT:

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME

PROGRAMA:

MALLORCA TURISME

DENOMINACIÓ:

Grans esdeveniments (*)

Objectius Estratègics
- Promocionar la destinació turística
Mallorca

Sectors beneficiaris
Festival Mallorca Music IAE /
Cultura Aquí y Ahora SL

Línies de subvenció
Celebració del Mallorca
Live Festival 2020

- Consolidar i impulsar el producte turístic
musical

Aplicacions
pressupostàries

Procediment i règim
de concessió

Pressupost propi
FMT
Capítol 4

Concessió directa

Cost previst
(3 anys)

Termini d’execució

150.000 € (2020)

Exercici 2020

0 € (2021)
0 € (2022)

(*) Línia nova - Acord del Consell Executiu de 26.08.2020 (BOIB núm. 157, de 10 de setembre de 2020)
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DEPARTAMENT O ENTITAT:

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME

PROGRAMA:

MALLORCA TURISME

DENOMINACIÓ:

Convocatòria extraordinària d’ajuts per pal·liar els efectes de la Covid-19 al sector de la restauració de Mallorca

Objectius Estratègics

Sectors beneficiaris

Promoció de l’activitat turística de Mallorca
i dels sectors econòmics vinculats

Línies de subvenció

- Persones físiques i jurídiques
privades

Única.

Aplicacions
pressupostàries

Procediment i règim
de concessió

Pressupost propi
FMT

Concurrència no
competitiva

Cost previst
(3 anys)

Termini d’execució

5.000.000 € (2020)

2020

0 € (2021)
- Agrupacions de persones
físiques i jurídiques privades

Capítol 4
0 € (2022)

- Comunitats de béns
- Altre tipus d’unitat econòmica o
patrimonial titular d’un negoci de
restauració
(*) Línia nova - Acord del Consell Executiu de 16.12.2020 (BOIB núm. 210, de 17 de desembre de 2020)

DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL
DEPARTAMENT O ENTITAT:

PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

PROGRAMA:

SERVEI DE CAÇA (17226)

DENOMINACIÓ:

Subvenció Federació Balear de Caça, Foment de les espècies de caça i ordenament de la pràctica cinegètica 2020

Objectius Estratègics
L’objecte de la subvenció se
centra en el foment i gestió
dels recursos cinegètics, en la
implantació social de
pràctiques sostenibles, en la
formació i la promoció de la
funció social de les societats de
caçadors.

Sectors beneficiaris
-

Federació Balear
de Caça
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Línies de subvenció
Subvenció nominativa Federació
Balear de Caça

Aplicacions
pressupostàries

Procediment i règim de
concessió

65.17226.48901

-

Concessió
directa

Cost previst
(3 anys)

Termini d’execució

50.000,00€ (2020)

Durant l’exercici 2020

50.000,00€ (2021)

Durant l’exercici 2021

50.000,00€ (2022)

Durant l’exercici 2022
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DEPARTAMENT O ENTITAT:

PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

PROGRAMA:

SERVEI DE CAÇA (17226)

DENOMINACIÓ:

Subvencions Servei de Caça

Objectius Estratègics
-L'objectiu d'aquesta
convocatòria es fomentar
l'aprofitament sostenible dels
recursos cinegètics, la gestió
agrocinegètica i ambiental dels
vedats de les societats de
caçadors locals de l'illa de
Mallorca, i la pràctica
cinegètica ordenada.

Sectors beneficiaris
- Clubs i associacions
- Titulars de vedats

Línies de subvenció
- L1: Despesa corrent relativa a la
gestió dels vedats de caça
d’acord amb els objectius
indicats, foment d’espècies
cinegètiques, millora de cans de
caça, aus de falconeria i altres
elements auxiliars, i modalitats
de caça (150.000,00€).
- L2: Inversió per a realitzar
projectes de recuperació del
conill (Oryctolagus cuniculus) i
control de fauna invasora i
predadors antròpics (30.000,00€).

Aplicacions
pressupostàries

Procediment i règim de
concessió

Cost previst
(3 anys)

- Convocatòria pública
en règim de
concurrència
competitiva.

150.000,00 € (2020)

65.17226.48900

Termini d’execució
D’1 de juliol de l’any anterior
(2019) fins a 30 de juny de l’any
de la convocatòria (2020).

150.000,00 € (2021)

D’1 de juliol de l’any anterior
(2020) fins a 30 de juny de l’any
de la convocatòria (2021).

150.000,00 € (2022)

D’1 de juliol de l’any anterior
(2021) fins a 30 de juny de l’any
de la convocatòria (2022).

30.000,00 € (2020)
65.17226.78900
30.000,00 € (2021)

D’1 de juliol de l’any anterior
(2019) fins a 30 de juny de l’any
de la convocatòria (2020).
D’1 de juliol de l’any anterior
(2020) fins a 30 de juny de l’any
de la convocatòria (2021).

30.000,00 € (2022)

DEPARTAMENT O ENTITAT:

PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

PROGRAMA:

SERVEI DE JOVENTUT (33410)

DENOMINACIÓ:

Altres transferències a ajuntaments Servei de Joventut

Objectius Estratègics

Sectors beneficiaris

Línies de subvenció

-Ajudar a entitats locals per la
posada en marxa o
manteniment de serveis de

- Ajuntaments amb una
població inferior a 20.000
habitants.

Manteniment i execució d’accions,
projectes serveis locals de Joventut.
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Aplicacions
pressupostàries
65.33410.46200

D’1 de juliol de l’any anterior
(2021) fins a 30 de juny de l’any
de la convocatòria (2022).

Procediment i règim de
concessió

Cost previst
(3 anys)

- Convocatòria de
subvencions en règim de
concurrència no

250.000 € (2020)

Durant l’exercici 2020

250.000 € (2021)

Durant l’exercici 2021

Termini d’execució
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dinamització juvenil.

competitiva

DEPARTAMENT O ENTITAT:

PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

PROGRAMA:

SERVEI DE JOVENTUT (33410)

DENOMINACIÓ:

Premis a Associacions de lleure Servei de Joventut

Objectius Estratègics
-Premiar a les entitats juvenils
sense ànims de lucre de lleure
de Mallorca

Sectors beneficiaris
- Associacions juvenils
sense ànim de lucre de
l’illa de Mallorca

Línies de subvenció
- Premis

Aplicacions
pressupostàries
65.33410.48100

DEPARTAMENT O ENTITAT:

PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

PROGRAMA:

SERVEI DE JOVENTUT (33410)

DENOMINACIÓ:

Subvencions per al suport i promoció de l’associacionisme juvenil.

Objectius Estratègics
-Suport i promoció de
l’associacionisme juvenil.

Sectors beneficiaris
- Associacions sense ànims
de lucre.

Línies de subvenció
- L1: Concessió de subvenció pel
manteniment d’associacions i
federacions juvenils.
- L2: Concessió de subvencions
per a la realització d’activitats i
projectes d’associacions i
federacions juvenils.
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Aplicacions
pressupostàries
65.33410.48900

250.000 € (2022)

Durant l’exercici 2022

Procediment i règim de
concessió

Cost previst
(3 anys)

Convocatòria pública en
règim de concurrència
no competitiva

3.000€ (2020)

Durant l’exercici 2020

3.000€ (2021)

Durant l’exercici 2021

3.000€ (2022)

Durant l’exercici 2022

Termini d’execució

Procediment i règim de
concessió

Cost previst
(3 anys)

Convocatòria pública en
règim de concurrència
no competitiva

150.000€ (2020)

Durant l’exercici 2020

150.000€ (2021)

Durant l’exercici 2021

150.000€ (2022)

Durant l’exercici 2022

Termini d’execució
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DEPARTAMENT O ENTITAT:

PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

PROGRAMA:

43110 PROMOCIÓ ECONÒMICA

DENOMINACIÓ:

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A ESDEVENIMENTS DE PROMOCIÓ DE L’ECONOMIA LOCAL I EL PRODUCTE DE MALLORCA (*)

Objectius Estratègics

Aplicacions
pressupostàries

Procediment i règim
de concessió

Cost previst
(3 anys)

- L1. Realització d’esdeveniments per part
d’entitats sense ànim de lucre i societats
cooperatives

65.43110.46200

Convocatòria
pública en règim de
concurrència no
competitiva.

2020 – 1.200.000,00 €

- L2. Realització d’esdeveniments per part
d’entitats locals.

65.43110.47900

Sectors beneficiaris

Fomentar la realització
d’esdeveniments amb
repercussió sobre l’economia
local i el producte local.

- Associacions i entitats no
lucratives.

Iniciatives per a dinamitzar i
promoure el petit i mitjà
comerç.

- Microempreses

Promoure els projectes
d’emprenedors i empresaris
locals.

- Associacions empresarials
del petit i mitjà comerç i
federacions d’associacions
empresarials del petit i mitjà
comerç.

Línies de subvenció

65.43110.48900

- Societats cooperatives

2021 - 838.600,00 €

Termini d’execució
Des del dia 1 de juliol
de 2019 fins el 31 de
desembre de 2020

2022 - 838.600,00 €

65.43110.76200
- Ajuntaments.

- Corporacions de dret públic
que tinguin com a finalitat la
promoció i la defensa dels
interessos generals del
comerç i la indústria.

- L3. Suport a les iniciatives i projectes que
incentivin als emprenedors i empresaris locals
per part d’entitats locals.
- L4. Iniciatives de promoció del petit i mitjà
comerç, per part de les associacions
empresarials del petit i mitjà comerç i
federacions d’associacions empresarials del
petit i mitjà comerç així com altres entitats que
tenguin com a finalitat la promoció i la defensa
dels interessos generals del comerç i la
indústria.

(*) Línia modificada - Acord del Consell Executiu de 26.02.2020 (BOIB núm. 26, de 29 de febrer de 2020) modificat per Acord de 01.07.2020 (BOIB núm. 122, de 11 de juliol de 2020)
DEPARTAMENT O ENTITAT:

PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

PROGRAMA:

PROMOCIÓ ECONÒMICA (43110)

DENOMINACIÓ:

SEGONA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A ESDEVENIMENTS DE PROMOCIÓ DE L’ECONOMIA LOCAL I EL PRODUCTE DE MALLORCA (*)

Objectius Estratègics
-Fomentar la realització d’esdeveniments
amb repercussió sobre l’economia local i el
producte de Mallorca

Sectors beneficiaris
-Associacions i entitats no
lucratives.

Línies de subvenció
- L1. Realització d’esdeveniments
per part d’entitats sense ànim de
lucre i societats cooperatives.

Aplicacions
pressupostàries

Procediment i règim
de concessió

Cost previst
(3 anys)

Termini d’execució

65.43110.46200

Convocatòria
pública en règim de
concurrència no
competitiva.

500.000,00 €
(2020)

Anualitat 2020

0,00 €
(2021)

Des del dia 1 de juliol de
2019 fins el 31 de
desembre de 2020

65.43110.48900

-Societats cooperatives
-Iniciatives per a dinamitzar i promoure el
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- L3. Suport a les iniciatives i

65.43110.47900
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petit i mitjà comerç

- Microempreses

-Promoure els projectes d’emprenedors i
empresaris locals

-Ajuntaments
-Associacions empresarials del
petit i mitjà comerç i federacions
d’associacions empresarials del
petit i mitjà comerç
- Corporacions de dret públic que
tinguin com a finalitat la
promoció i la defensa dels
interessos generals del comerç i la
industria.

projectes que incentivin als
emprenedors i empresaris locals per
part d’entitats locals.

0,00 €
(2022)

- L4. Iniciatives de promoció del
petit i mitjà comerç, per part de les
associacions empresarials del petit i
mitjà comerç i federacions
d’associacions empresarials del
petit i mitjà comerç així com altres
entitats que tenguin com a finalitat
la promoció i la defensa dels
interessos generals del comerç i la
industria.

(*) Línia nova - Acord del Consell Executiu de 21.10.2020 (BOIB núm.194, de 12 de novembre de 2020)
DEPARTAMENT O ENTITAT:

PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

PROGRAMA:

PROMOCIÓ ECONÒMICA (43110)
Convocatòria ajudes a autònoms i microempreses per a despeses necessàries per adaptar-se a la nova normativa sanitària derivada de la situació d’emergència sanitària
pel COVID-19 (*)

DENOMINACIÓ:

Objectius Estratègics
- Pal·liar l’impacte derivat de la crisi
sanitària ocasionada pel COVID-19 en
relació a les persones físiques treballadores
per compte propi o autònomes i les
microempreses.
- Aconseguir al més aviat possible una
reactivació de l’activitat econòmica insular.

Sectors beneficiaris
Autònoms i empreses de menys
de 5 treballadors

Línies de subvenció
- L1: Subvencions per a les
despeses de corrent
(500.000,00€).
- L2: Subvencions per a
adaptacions tecnològiques
(300.000,00€).

Aplicacions
pressupostàries

Procediment i règim
de concessió

Cost previst
(3 anys)

Termini d’execució

65 43110 47900

Convocatòria
pública en règim de
concurrència no
competitiva

800.000,00€ (2020)

Des del dia 14 de març de
2020 fins el 28 de febrer de
2021

65 43110 77900

0,00€ (2021)
0,00€ (2022)

(*) Línia nova - Acord del Consell Executiu de 20.05.2020 (BOIB núm. 91, de 23 de maig de 2020) modificat per Acord de 21.10.2020 (BOIB núm.194, de 12 de novembre de 2020)
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DEPARTAMENT O ENTITAT:

PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

PROGRAMA:

43900 ARTESANIA

DENOMINACIÓ:

PREMIS ANUALS D’ARTESANIA

Objectius Estratègics
Contribuir al prestigi dels
oficis artesans de Mallorca i
reconèixer l’excel·lència en el
disseny i producció artesanals.
Promoure la iniciativa entre els
joves en formació en l’activitat
artesana.

Sectors beneficiaris
- Artesans i artesanes
(microempreses o
professionals)
- Alumnes d’escoles de
formació (cat. D).

Línies de subvenció
- Categoria A: Producte artesà i
Diseny (guanyador/a i finalista).

Aplicacions
pressupostàries
65.43900.48100

Procediment i règim de
concessió

Cost previst
(3 anys)

Termini d’execució

Convocatòria pública en
règim de concurrència
no competitiva

2020 10.000,00 €

Per a les categories A i B, les obres
han d’haver-se realitzat en els 24
mesos anteriors a la publicació de
la convocatòria.

- Categoria B: Impuls i
Vanguardia (guanyador/a).

2021 10.000,00 €
2022 10.000,00 €

Per a la categoria C i D, no
procedeix la determinació del
termini d’execució per tractar-se
del reconeixement a una trajectòria
superior als 20 anys d'experiència.

- Categoria C: Trajectòria artesana
(guanyador/a).
- Categoria D: Alimentícia
(guanyador/a).

DEPARTAMENT O ENTITAT:

PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

PROGRAMA:

43900 ARTESANIA

DENOMINACIÓ:

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE FOMENT DE L’ARTESANIA

Objectius Estratègics

Sectors beneficiaris

Línies de subvenció

Contribuir a la preservació,
millora i potenciació dels oficis
artesans, com a patrimoni
immaterial de Mallorca.

- Microempreses i
autònoms.

- L1. Organització d’activitats de
foment.

- Assalariats (L3.)

- L2. Participació en fires.

Fomentar la competitivitat del
sector de l’artesania, com
activitat econòmica d’especial
interès.

- Associacions i entitats no
lucratives.

- L3. Millora de la formació
professional.

Aplicacions
pressupostàries
65.43900.47900
65.43900.48900
65.43900.77900

Procediment i règim de
concessió

Cost previst
(3 anys)

Termini d’execució

Convocatòria pública en
règim de concurrència
no competitiva.

2020 397.000,00 €

Des del 06/09 de l’exercici anterior
fins a 05/09 de l’exercici en que es
concedeixen.

2021 397.000,00 €
2022 397.000,00 €

65.43900.78900

- L4. Difusió dels oficis artesans.
- L5. Millora dels tallers artesans.
- L6. Foment de l’associacionisme
artesà.
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DEPARTAMENT O ENTITAT:

PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

PROGRAMA:

PARTICIPACIÓ CIUTADANA (92400)

DENOMINACIÓ:

Convocatòria de subvencions destinades al foment de la Participació Ciutadana

Objectius Estratègics
-

-

-

Donar suport als
ajuntaments en matèria de
participació ciutadana per
tal d’afavorir projectes i
actuacions que impliquin a
la ciutadania en les
polítiques municipals i a la
presa de decisions.
Promoure la implicació de
la ciutadania en la
transformació de la seva
comunitat a través de
metodologies
participatives.
Donar suport a les entitats
de voluntariat de l’illa de
Mallorca en la captació i
formació de noves
persones voluntàries.

Sectors beneficiaris

Línies de subvenció

Aplicacions
pressupostàries

Convocatòria pública en
règim de concurrència
no competitiva.

2020: 100.000 €
2021: 100.000 €
2022: 100.000 €

- LÍNIA I. Entitats d’administració
local.

- Entitats sense ànim de
lucre

- LÍNIA II. Entitats sense ànim de
lucre

65.92400.48901

2020: 100.000 €
2021: 100.000 €
2022: 100.000 €

- Entitats de voluntariat

-Línia III. Entitats de voluntariat

65.92400.48901

2020: 50.000 €
2021: 50.000 €
2022: 50.000 €

65.92400.46200

PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

PROGRAMA:

OFICINA RESPONSABILITAT SOCIAL (93101)

DENOMINACIÓ:

Convocatòria de premis a pràctiques en Responsabilitat Social

- Fomentar el
desenvolupament
d’activitats de
responsabilitat social.

Cost previst
(3 anys)

- Ajuntaments de Mallorca

DEPARTAMENT O ENTITAT:

Objectius Estratègics

Procediment i règim de
concessió

Sectors beneficiaris
- Emprenedors.
- Treballadors autònoms.
- Microorganització, petita
i mitjana organització.
(organitzacions amb o
sense ànim de lucre)
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Línies de subvenció
- Convocatòria de premis a
pràctiques exemplars en
responsabilitat social.

Aplicacions
pressupostàries

65.93101.48100

Procediment i règim de
concessió

Cost previst

- Convocatòria pública
en règim de
concurrència no
competitiva

45.000 € (2020)

Termini d’execució
Any 2020

Termini d’execució
2020

0,00€ (2021)
0,00€ (2022)
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DEPARTAMENT O ENTITAT:

PROMOCIÓ ECONÒMCA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

PROGRAMA:

OFICINA RESPONSABILITAT SOCIAL (93101)

DENOMINACIÓ:

Convocatòria subvencions per al foment de la responsabilitat social 2020-2021

Objectius Estratègics

Sectors beneficiaris

-Fomentar el desenvolupament
d’actuacions de foment,
promoció i divulgació de la
responsabilitat social
corporativa.

- Les entitats sense ànim de
lucre i corporacions de
dret públic.

Línies de subvenció
- Campanyes de comunicació,
divulgació, publicacions i
activitats de naturalesa similar
- Conferències, congressos,
seminaris, fòrums de debat i
altres de naturalesa similar
- Programes formatius i activitats
de naturalesa similar
- Programes d’assessoria o
consultoria a tercers

Aplicacions
pressupostàries
65.93101.48900

Procediment i règim de
concessió
Convocatòria pública en
règim de concurrència
no competitiva

Cost previst
(2 anys)
196.000 € (2020)
140.000 € (2021)
0,00 € (2022)

Aplicacions
pressupostàries

Procediment i règim de
concessió

Cost previst
(3 anys)

65.94310.46200

Convocatòria pública
en règim de
concurrència no
competitiva

20.000,00 € (2020)

DEPARTAMENT O ENTITAT:

PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

PROGRAMA:

COOPERACIÓ I ADMINISTRACIÓ LOCAL (94310)

DENOMINACIÓ:

Subvencions a ajuntaments per a l’elaboració PLANS D’EMERGÈNCIES

Objectius Estratègics
Crear eines per a l’elaboració
de Pla d’ Emergències als
municipis de Mallorca

Sectors beneficiaris
- Ajuntaments, excepte
Palma i mancomunitats
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Línies de subvenció
- L1: Subvencions per elaboració
de plans d’emergències

Termini d’execució
2020 - 2021

Termini d’execució
Durant l’any 2020

0,00 € (2021)
0,00 € (2022)
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DEPARTAMENT O ENTITAT:

PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

PROGRAMA:

COOPERACIÓ I ADMINISTRACIÓ LOCAL (94310)

DENOMINACIÓ:

Subvencions a ajuntaments per accions i elaboració de PAES i PAESC

Objectius Estratègics
Crear eines per a l’elaboració
de Pla d’Acció d’Energia
Sostenible (endavant PAES) i
accions incloses dintre el Pla
d’Acció per a l’Energia
Sostenible i el Clima (endavant
PAESC) i posada en marxa
d’accions de mitigació i
adaptació al canvi climàtic

Sectors beneficiaris
- Ajuntaments signants del
pacte de batles i batlesses

Línies de subvenció
- L1: Subvencions per accions
recollides al PAESC/PAES d’
accions mitigació i adaptació al
canvi climàtic

Aplicacions
pressupostàries

Procediment i règim de
concessió

Cost previst
(3 anys)

65.94310.76205

Convocatòria pública
en règim de
concurrència no
competitiva

1.750.000 € (2020)

Durant l’any 2020

1.750.000 € (2021)

Durant l’any 2021

1.750.000 € (2022)

Durant l’any 2022

Aplicacions
pressupostàries

Procediment i règim
de concessió

Cost previst
(3 anys)

65.94310.76202

- Convocatòria pública
en règim de
concurrència no
competitiva

10.000.000,00€
(2020)

65.94310.46202

DEPARTAMENT O ENTITAT:

PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

PROGRAMA:

COOPERACIÓ I ADMINISTRACIÓ LOCAL (94310)

DENOMINACIÓ:

Subvencions per inversions, obres i serveis municipals a ajuntaments

Objectius Estratègics
-Cooperar econòmicament amb
tots els ajuntaments de
Mallorca (excepte Palma) i
l'entitat local menor de
Palmanyola a l'execució
d'obres d'inversió de
competència municipal
mitjançant una convocatòria de
subvencions.

Sectors beneficiaris

Línies de subvenció

- Tots els ajuntaments de
Mallorca (excepte Palma) i
l'entitat local menor de
Palmanyola.

- Una sola línia per a obres
d'inversió de competència
municipal dels articles 25 i 26 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril.
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Termini d’execució

Termini d’execució
Durant l'exercici 2020

10.000.000,00€
(2021)
10.000.000,00€
(2022)
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DEPARTAMENT O ENTITAT:

PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

PROGRAMA:

COOPERACIÓ I ADMINISTRACIÓ LOCAL (94310)

DENOMINACIÓ:

Transferència a Associació Mallorca Rural

Objectius Estratègics
-Contribuir a les despeses de
funcionament de l’Associació.

Sectors beneficiaris

Línies de subvenció

- Associació Mallorca Rural

Subvenció nominativa Associació
Mallorca Rural

Aplicacions
pressupostàries
65.94310.48902

Procediment i règim de
concessió
Concessió directa

Cost previst
(3 anys)
119.000,00 € (2020)

Termini d’execució
Durant l’exercici -2019-2020

119.000,00 € (2021)

65.94310.78902

119.000,00 € (2022)

DEPARTAMENT O ENTITAT:

PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

PROGRAMA:

COOPERACIÓ I ADMINISTRACIÓ LOCAL (94310)

DENOMINACIÓ:

Aportació Ajuntament de Palma Llei de Capitalitat

Objectius Estratègics
- Compensar els costs de
capitalitat de Palma

Sectors beneficiaris
- Ajuntament de Palma

Línies de subvenció
- Actuacions acordades pel Consell
de Capitalitat (art. 142.a Llei
23/2006, de 20 de desembre, de
Capitalitat de Palma)

Aplicacions
pressupostàries

Procediment i règim de
concessió

65.94310.76280

- Concessió directa
imposada per norma
de rang legal

Cost previst
(3 anys)
1.300.000,00€ (2020)
1.300.000,00€ (2021)
1.300.000,00€ (2022)

Termini d’execució
1 de gener de 2020 fins 31 de
desembre de 2024

DEPARTAMENT O ENTITAT:

PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

PROGRAMA:

ASSISTÈNCIA SOCIAL COVID-19 (23199)

DENOMINACIÓ:

Convocatòria de subvencions a ajuntaments per a la reactivació econòmica per la crisi derivada de la COVID-19 en matèria de sostenibilitat i eficiència urbana (*)

Objectius Estratègics
- Pal·liar l’impacte derivat de la crisi
econòmica ocasionada pel COVID-19 amb
projectes municipals destinats a actuacions
descrites a la clàusula segona del conveni

Sectors beneficiaris

Línies de subvenció

Tots els ajuntaments de Mallorca

-L1: subvencions a ajuntaments per
a la reactivació econòmica per la
crisi derivada de la COVID-19 en
matèria de sostenibilitat i eficiència
urbana

Aplicacions
pressupostàries

Procediment i règim
de concessió

Cost previst
(3 anys)

Termini d’execució

65 23199 76202

Convocatòria
pública en règim de
concurrència no
competitiva

22.200.000,00€
(2020)

Des de l’exercici 2020 fins
el l’1 de maig de l’exercici
2023

0,00€ (2021)
0,00€ (2022)

(*) Línia nova - Acord del Consell Executiu de 4.11.2020 (BOIB núm.194, de 12 de novembre de 2020)
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