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RELACIÓ ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL 
DE MALLORCA DE DIA 24 DE GENER DE 2018 
 

PRESIDÈNCIA 

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (10-1-2018). 

DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA 

PROPOSTA D’APROVACIÓ DELS PLANS ESTRATÈGICS DE 
SUBVENCIONS DEL CONSELL DE MALLORCA, DE L’INSTITUT 
MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS, DE L’INSTITUT DE L’ESPORT HÍPIC DE 
MALLORCA I DEL CONSORCI SERRA DE TRAMUNTANA PER A L’ANY 
2018. 

Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu d’Economia i Hisenda: 

 

El conseller executiu d’Economia i Hisenda, d’acord amb les atribucions conferides en 
el  Reglament orgànic del Consell de Mallorca i en l’article 5 de l’Ordenança general de 
subvencions, proposa al Consell Executiu l’adopció de l’Acord següent: 

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb la finalitat de 
millorar l'eficàcia en l'atorgament de subvencions, estableix la necessitat d'elaborar per 
part dels òrgans de les administracions públiques que en proposin l’establiment, un pla 
estratègic de subvencions, que introdueixi una connexió entre els objectius i efectes que 
es pretenen obtenir, amb els costos previsibles i les seves fonts de finançament, amb 
l'objectiu d'adequar les necessitats públiques a cobrir a través de les subvencions amb 
les previsions de recursos disponibles. Es tracta d’un instrument de planificació de les 
polítiques públiques que tinguin per objecte el foment d'una activitat d'utilitat pública o 
interès social o de promoció d'una finalitat pública. 

D’acord amb l’article 5 de l’Ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada per Acord del Ple de 23 de desembre de 2016 (BOIB núm. 21, de 18 de febrer 
de 2017), correspon al conseller executiu d’Economia i Hisenda proposar al Consell 
Executiu l’aprovació del plans estratègics de subvencions conforme a la informació i les 
propostes que, amb aquesta finalitat, presenten els departaments del Consell de 
Mallorca, els organismes autònoms que en depenen i els ens públics atorgants. 

Una vegada rebudes les propostes, el Departament d’Economia i Hisenda ha coordinat 
l’elaboració dels plans estratègics de subvencions de la Corporació d’acord amb les 
previsions pressupostàries per a l’exercici 2017, que han de servir de marc per a la 
concessió de les subvencions resultants de les convocatòries que es publiquin al llarg de 
l’any. 

Per tot això, el Consell Executiu del Consell de Mallorca, a proposta del conseller 
executiu d’Economia i Hisenda, d’acord amb l’atribució conferida en l’article 28.h) del 
Reglament orgànic del Consell de Mallorca, adopta el següent: 

ACORD 
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1. Aprovar els Plans estratègics de subvencions del Consell de Mallorca, de l’Institut 
Mallorquí d’Afers Socials, de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca i del Consorci 
Serra de Tramuntana per a l’any 2018, que consten en l’Annex d’aquest Acord. 

2. Disposar que els crèdits pressupostaris i els imports que s’indiquen en les fitxes dels 
plans tenen un caràcter merament estimatiu i que estan condicionats a l’existència de 
crèdit adequat i suficient en els estats de despeses del pressuposts de la Corporació. No 
obstant això, atès que l’establiment de subvencions es realitza en el marc de la 
programació pressupostària, es considerarà una modificació substancial de les 
previsions pressupostàries contingudes en els plans les que requereixin de la incoació 
d’un expedient de modificació de crèdits. En aquest supòsit, s’haurà d’aprovar amb 
caràcter previ o simultani la modificació del pla estratègic.  

3. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la seu electrònica 
de la Corporació. 

 

PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DEL CONSELL DE MALLORCA 2018 
 

DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 
 

DEPARTAMENT  PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 

PROGRAMA: IGUALTAT D’OPORTUNITATS (23167) 

DENOMINACIÓ: Subvencions per promoure la igualtat 2018 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i 

règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

- Potenciar la 
participació de les 
entitats de dones com a 
eix bàsic per a la presa 
de decisions en 
qualsevol àmbit de la 
nostra societat, i que 
promoguin la igualtat 
de gènere. 

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

- Ajuntaments 
amb població 
inferior a 
55.000 h 

- Mancomunitats. 

- Associacions  

- Agrupacions de 
persones 
físiques 
privades  

- L1 - 
Subvencions 
per la posada 
en marxa de 
Plans 
d’Igualtat 
municipals. 

- L2 - 
Subvencions 
per projectes 
o activitats 
per promoure 
la igualtat 
efectiva de 
dones i 
homes. 

00.23167.48900 

00.23167.46200 

00.23167.46300 

 

- Convocatòria 
pública en 
règim de 
concurrència 
no 
competitiva. 

 

107.000€ 
(2018) 

125.000€ 
(2019) 

125.000€ 
(2020) 

Des de l’1 
de gener 
de 2018 a 
15 de 
juliol de 
2018. 

 

DEPARTAMENT: PARTICIPACIÓ CIUTADANA  

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 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i 

règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

- Complir amb el 
mandat normatiu de 

- Dones 
víctimes de 

- Una única 
línia, dotada 

00.23167.48902 - Concessió 
directa sense 

 90.000€ 
(2018) 

No hi ha 
termini 
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la L.O. 1/2204 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. 

violència de 
gènere amb 
recursos 
escassos i amb 
difícil 
ocupabilitat. 

amb 90.000€ 
(subjecte a 
possibles 
modificacions 
de crèdit si 
s’exhaureix 
l’import 
previst).  

termini de 
presentació, 
subjecta a les 
condicions 
marcades per el 
RD 1452/2005 i 
el Decret 
125/2010. 

120.000€ 
(2019) 

120.000€ 
(2020) 

 

d’execució. 
Les usuàries 
poden 
presentar la 
sol· licitud en 
qualsevol 
moment de 
l’any. 

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

 

DEPARTAMENT: PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 

PROGRAMA: PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL (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 
Sectors 

beneficiaris 
Línies de subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

- Realització d’accions 
dirigides a potenciar el 
benestar del col· lectiu de 
les persones majors 
(envelliment actiu). 

- Participació plena de les 
persones majors en tots els 
àmbits de la societat. 

- 
Universitats 
Públiques de 
les Illes 
Balears. 

- Subvencions per a 
finançar despeses 
derivades de 
projectes que 
s’executin en 
l’àmbit territorial de 
l’Illa de Mallorca i 
que tinguin com 
objectiu contribuir a 
una millora de les 
relacions socials i el 
benestar personal de 
la gent gran. 

00.23180.45390 

 

 

- 
Convocatòria 
pública en 
règim de 
concurrència 
competitiva. 

18.000€ 
(2018) 

18.000€ 
(2019) 

18.000€ 
(2020) 

Any 2018. 

Any 2019. 

Any 2020. 

 

DEPARTAMENT: PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 

PROGRAMA: PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL (23180)  

DENOMINACIÓ: Convocatòria de subvencions destinades al foment de la Promoció Sociocultural i l’associacionisme 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

 

Termini 

d’execució 

- 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. 

- Impulsar la integració 
sociocultural de col·lectius 
amb necessitats especials. 

- Afavorir la 
interculturalitat. 

- 
Associacions 
que fomentin 
la les 
activitats de 
promoció 
sociocultural 
i l’animació 
sociocultural. 

- LÍNIA 1. Foment 
de la Promoció 
Sociocultural i 
l’associacionisme. 

 

 

 

00.23180.48900 

 

 

 

- 
Convocatòria 
pública en 
règim de 
concurrència 
competitiva. 

 

100.000€ 
(2018) 

100.000€ 
(2019) 

100.000€ 
(2020) 

 

 

Any 2018. 

 

DEPARTAMENT: PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 

PROGRAMA: PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL (23180) 
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DENOMINACIÓ: Convocatòria de subvencions destinades a associacions i entitats de persones majors per al 
desenvolupament de projectes de promoció sociocultural 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i 

règim de 

concessió 

Cost 

previst 

Termini 

d’execució 

- Suport al 
desenvolupament de 
l’activitat associativa així 
com al foment de la 
participació ciutadana en 
la vida social. 
- Dur a terme accions 
dirigides a potenciar 
l’envelliment actiu del 
col·lectiu de les persones 
majors. 

- Associacions 
i Federacions 
d’Associacions 
de Persones 
Majors. 

- LÍNIA 1. 
Lloguer de locals 
socials. 

- LÍNIA 2. 
Manteniment de 
les entitats. 

- LÍNIA 3. 
Activitats 
socioculturals. 

00.23180.48900€ 
(1.660.000) 

00.23180.78900 
(40.000) 

- Convocatòria 
pública en 
règim de 
concurrència 
competitiva 
per a 
associacions, i 
en règim de 
concurrència 
no competitiva 
per a 
federacions 
d’associacions. 

1.700.000€ 
(2018) 

1.700.000€ 
(2019) 

1.700.000€ 
(2020) 

De l’1 de 
juliol de 
2017 al 30 
de juny de 
2018. 

 

DEPARTAMENT: PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 

PROGRAMA: PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL (23180) 

DENOMINACIÓ: Convocatòria de subvencions destinades a inversions en infraestructures  

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

 

Termini 

d’execució 

- Suport al 
desenvolupament de 
l’activitat associativa així 
com al foment de la 
participació ciutadana en 
la vida social. 

- Dur a terme accions 
dirigides a potenciar el 
benestar del col·lectiu de 
les persones majors. 

- Associacions 
de Persones 
Majors. 

- Subvencions per a 
les despeses 
relatives a 
inversions en 
infraestructures i en 
equipament.  

 

 

 

00.23180.78900 

 

 

Convocatòria 
pública en 
règim de 
concurrència 
competitiva. 

 

158.000€ 
(2018) 

158.000€ 
(2019) 

158.000€ 
( 2020) 

 

Any 2018. 

 

DEPARTAMENT: PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 

PROGRAMA: ACCIÓ SOCIAL (23190) 

DENOMINACIÓ: FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

- 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. 

- Fons 
Mallorqu
í de 
Solidarita
t. 

- Subvenció 
nominativa Fons 
Mallorquí de 
Solidaritat. 

00.23190.48901 
(800.000 €) 

00.23190.78901 
(400.000 €) 

 

Concessió 
directa 
nominativa. 

1.200.000€ 
(2018) 

1.200.000€ 
(2018) 

1.200.000€ 
(2018) 

 

Exercici 
corresponent. 

 

 

DEPARTAMENT: PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 

PROGRAMA: NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA (33400) 

DENOMINACIÓ: PREMIS, BEQUES, ESTUDI I RECERCA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA: PREMIS 
MALLORCA 
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Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 
Línies de subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

Fomentar i donar suport a 
la creació literària en 
llengua catalana. 

- Escriptors 
en llengua 
catalana. 

- Editorials. 

- Premi escriptor 
(25.000€ narrativa. 
15.000€ poesia i 
20.000€ per a 
assaig). 

- Edició i promoció 
de l’obra i l’artista 
guanyador (10.000€ 
per obra 
guanyadora). 

00.33400.48100 Convocatòria 
pública en 
règim de 
concurrència 
competitiva. 

90.000€ 
(2018) 

90.000€ 
(2019) 

90.000€ 
(2020) 

 Tercer 
trimestre 
2018. 

 

DEPARTAMENT: PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 

PROGRAMA: NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA (33400) 

DENOMINACIÓ: ASSOCIACIÓ PREMSA FORANA PER FOMENT DE LA LLENGUA CATALANA 2018 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 
Línies de subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

Assegurar l’ús de la 
llengua catalana arreu de 
l’illa de Mallorca. 

- La premsa 
no diària 
vinculada 
a 
l’Associac
ió Premsa 
Forana. 

Conveni amb 
l’Associació 
Premsa Forana. 

00.33400.48901 Concessió 
directa 
nominativa. 

40.000€ 
(2018) 

40.000€ 
(2019) 

40.000€ 
(2020) 

 Any 2018. 

 

DEPARTAMENT: PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 

PROGRAMA: NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA (33400) 

DENOMINACIÓ: ASSOCIACIÓ ESCRIPTORS EN LLENGUA CATALANA 2018 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 
Línies de subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

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

- AELC, 
Associaci
ó 
Escriptors 
en 
Llengua 
Catalana. 

- Conveni amb 
l’AELC. 

00.33400.48910 Concessió 
directa 
nominativa. 

16.000€ 
(2018) 

16.000€ 
(2019) 

16.000€ 
(2020) 

Any 2018. 

 

 

DEPARTAMENT: PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 

PROGRAMA: NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA (33400) 

DENOMINACIÓ: LLIBRETERS DE MALLORCA PER A L’ORGANITZACIÓ DE LA SETMANA DEL LLIBRE EN 
CATALÀ 2018 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 
Línies de subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

Fomentar l’ús de la llengua 
catalana en el camps 
propis d’actuació del 
Gremi de Llibreters de 
Mallorca, en el marc de la 
Setmana del llibre en 
català. 

- Gremi de 
Llibreters 
de 
Mallorca. 

- Conveni amb el 
Gremi de Llibreters 
de Mallorca. 

00.33400.48916 Concessió 
directa 
nominativa. 

25.000€ 
(2018) 

25.000€ 
(2019) 

25.000€ 
(2020) 

 Any 2018. 
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DEPARTAMENT: PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 

PROGRAMA: NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA (33400) 

DENOMINACIÓ: Normalització lingüística a les empreses  

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i 

règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

- El foment de les 
revistes en llengua 
catalana i l’edició 
d’almanacs o 
pronòstics 

- L’etiquetatge, edició 
de material imprès, 
cartes de restaurants, 
pàgines web i portals 
d’Internet  

- Empreses, 
amb 
personalit
at física o 
jurídica, 
ubicades 
en el 
territori 
de l’illa 
de 
Mallorca i 
Comunita
ts de Bens 
de l’illa 
de 
Mallorca. 

- Empreses, 
promoció i 
foment llengua 
catalana en 
material imprès. 

00.33400.77900 - Convocatòria 
pública en 
règim de 
concurrència 
no 
competitiva. 

 

250.000€ 
(2018) 

350.000€ 
(2019) 

350.000€ 
(2020) 

Des del 
01/02 fins 
als 30 dies 
hàbils 
posteriors a 
la data de 
publicació 
de la 
convocatòria 
anual. 

 

DEPARTAMENT: PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 

PROGRAMA: NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA (33400) 

DENOMINACIÓ: CONVOCATÒRIA A EMPRESES PER A LA PRODUCCIÓ EDITORIAL I FONOGRÀFICA EN 
LLENGUA CATALANA  

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

Augmentar el coneixement 
i la presència social de la 
llengua catalana en el 
camps de l’edició de 
llibres i fonogrames. 

- Editorials 
i segells 
discogràfi
cs. 

Empreses 
discogràfiques 

Empreses editorials 

00.33400.77902 

00.33400.77912 

Convocatòria 
pública en 
règim de 
concurrència 
competitiva. 

260.000€ 
(2018) 

200.000€ 
(2019) 

200.000€ 
(2020) 

Des del 
15/02 fins 
els 15 dies 
naturals 
posteriors a 
la data de 
publicació 
de la 
convocatòria 
anual. 

 

DEPARTAMENT: PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 

PROGRAMA: FESTES POPULARS I FESTEIGS PARTICIPACIÓ CIUTADANA (33810) 

DENOMINACIÓ: Subvencions per al suport a l’organització i la realització d’esdeveniments de gran repercussió que 
fomentin la promoció sociocultural 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 
Línies de subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

 

Termini 

d’execució 

- Promoure i potenciar 
esdeveniments d’àmbit 
insular que ajudin a crear 
teixit institucional i 
cohesionin la ciutadania. 
- Promoure i potenciar 
esdeveniments d’àmbit 
insular en benefici de la 
comunitat per tal 
d’afavorir el 

Associacions 
sense ànim 
de lucre 

Subvencions per a 
finançar les 
despeses derivades 
de l’organització i 
la realització 
d’esdeveniments de 
gran repercussió 
que fomentin la 
promoció social 
(participació, 

00.33810.48900 

 

 

Convocatòria 
pública en 
règim de 
concurrència 
competitiva. 

 

75.000€ 
(2018) 

75.000€ 
(2019) 

75.000€ 
(2020) 

 

De l’1 de 
maig de 
2018 al 30 
de 
setembre 
de 2018 
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desenvolupament 
comunitari i familiar. 
- Fomentar els valors 
socials i culturals, així com 
també noves formes de 
participació. 
- Promoure el 
coneixement, la divulgació 
i el gaudi del patrimoni 
natural i cultural de 
Mallorca. 

associacionisme i 
desenvolupament 
comunitari) 

 

 

DEPARTAMENT: PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 

PROGRAMA: PARTICIPACIÓ CIUTADANA (92400)  

DENOMINACIÓ: Convocatòria de subvencions destinades al foment de la Participació Ciutadana 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 
Línies de subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

 

Termini 

d’execució 

 
- Donar suport als 
ajuntament en matèria de 
participació ciutadana 
dissenyant un programa de 
suport i assessorament 
tècnic en metodologies 
participatives perquè les 
entitats locals puguin 
desenvolupar, també, 
processos participatius. 

- Promoure 
l’associacionisme en 
l’àmbit de la promoció i 
l’animació sociocultural. 

 

 
- 
Ajuntaments 
de Mallorca 
 
 
 
 

- 
Associacions 
que fomentin 
la 
participació 
ciutadana i la 
promoció 
sociocultural 

 
- LÍNIA 1 
Ajuntaments 
 
 
 
 

- LÍNIA 2 
Associacions que 
desenvolupin 
projectes en l’àmbit 
de la promoció i 
animació 
sociocultural 

 
00.92400.46200 

(150.000€) 
 
 
 
 

00.92400.48900 
(150.000€) 

 

Convocatòria 
pública en 
règim de 
concurrència 
competitiva. 

 

300.000€ 
(2018) 

300.000€ 
(2019) 

300.000€ 
(2020) 

 
 
 

Any 2018. 

 

DEPARTAMENT: Participació Ciutadana i Presidència 

PROGRAMA: 92420 Grups Polítics 

DENOMINACIÓ: Assignacions grups polítics CIM 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

Termini 

d’execució 

- Suport a l’activitat dels 
grups polítics en la seva 
tasca de representació. 

- Grups 
polítics 
amb 
representa
ció al 
Consell. 

Assignacions als 
grups polítics 
insulars per 
atendre les 
despeses de 
funcionament. 

00.92420.48200 Concessió 
directa. 

243.839,52 
€ (2018) 

243.839,52 
€ (2019) 

243.839,52 
€ (2020) 

Exercici 
pressupostari. 

 
 

DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS  
 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: BIBLIOTEQUES, ARXIUS I MUSEUS (33210)  

DENOMINACIÓ: Convocatòria per organització d’arxius 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 
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Proporcionar ajuts a les 
corporacions de dret 
públic, ajuntaments, 
associacions i particulars 
per a la millora en 
l’organització dels seus 
arxius 

- Corporacions 
de dret públic. 

- Ajuntaments 
i ens públics 
que en depenen. 

- Associacions i 
particulars. 

- Subvenció per a 
l’organització 
dels arxius de 
les corporacions 
de dret públic 
(50.000€) 

- Subvenció per a 
l’organització 
dels arxius dels 
ajuntaments 
(250.000€) 

- Subvenció per a 
l’organització 
dels arxius de 
les associacions 
i els particulars 
(50.000€) 

20 33210 
45300 

2033210 46201 

2033210 48900 

Convocatòria 
pública en 
règim de 
concurrència 
competitiva 

350.000€ 
(2018) 

350.000€ 
(2019) 

350.000€ 
(2020) 

Any 2018. 

 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: BIBLIOTEQUES, ARXIUS I MUSEUS (33210) 

DENOMINACIÓ: Premis Mallorca de fotografia 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 
Línies de subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

Fomentar i donar suport a 
la creació en la fotografia 
contemporània 

- Fotògrafs 
(persones 
físiques) 

Premi al millor 
projecte fotogràfic 
per fomentar la 
fotografia 
contemporània 

 

20 33210 
48100 

Convocatòria 
pública en 
règim de 
concurrència 
competitiva 

8.000€ 
(2018) 

8.000€ 
(2019) 

8.000€ 
(2020) 

 

Any 2018. 

 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ CULTURAL 33430 

DENOMINACIÓ: Convocatòria fons de cooperació cultural universitària 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 
Línies de subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

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

- 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 

- Subvenció per 
activitats 
culturals. 

20 33430 
45390 

Convocatòria 
pública en 
règim de 
concurrència 
competitiva 

80.000€ 
(2018) 

80.000€ 
(2019) 

80.000€ 
(2020) 

 

Des de l’1 
de setembre 
del 2017 
fins el 31 
d’agost de 
2018. 
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i realitzin 
projectes de 
dinamització 
cultural a 
Mallorca. 

 

DEPARTAMENT CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ CULTURAL (33430) 

DENOMINACIÓ: A ajuntaments. Convocatòria Fons d’Activitats Culturals 

      

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

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

- Millorar els índex 
culturals dels pobles de 
Mallorca. 

 

- Ajuntaments 
o 
organismes 
públics que 
en depenen. 

- L1: Foment 
d'activitats 
culturals incloses 
en el Catàleg 
d'activitats 
culturals del 
Consell Insular 
de Mallorca 
(CACIM) – 
350.000.- 

- L2: Realització 
d’activitats i 
projectes 
culturals 
municipals – 
450.000.- 

 

20 33430 
46201 

 

 

 

 

 

 

- 
Convocatòria 
pública en 
règim de 
concurrència 
competitiva. 

800.000€ 
(2018) 

800.000€ 
(2019) 

800.000€ 
(2020) 

- L1: 1de 
juny de 
2018 a 1 de 
juliol de 
2019. 

- L2: 1 de 
novembre 
de 2017 a 
31 
d'octubre 
de 2018. 

 

DEPARTAMENT CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ CULTURAL (33430) 

DENOMINACIÓ: A empreses: convocatòria fons de creació i producció d’arts plàstiques i visuals 

      

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 
Línies de subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

Fomentar la realització de 
projectes expositius d’arts 
plàstiques realitzats per 
les galeries d’art.. 

- Autònoms 
i/o 
empreses de 
l’activitat 
econòmica  

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

20 33430 
47900 

 

- 
Convocatòria 
pública en 
règim de 
concurrència 
competitiva  

60.000€ 
(2018) 

60.000€ 
(2019) 

60.000€ 
(2020) 

1 octubre 
2017 a 30 
setembre 
2018 

 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ CULTURAL (33430) 

DENOMINACIÓ: A empreses: convocatòria fons de creació producció i programació d’arts escèniques 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 
Línies de subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

Augmentar la programació 
i producció i el nivell del 
teatre a la nostra 
comunitat. 

- Autònoms i 
/o empreses 
d’aquest 
sector. 

- Subvenció per 
creació, 
programació i 
producció. 

20 33430 
47902 

Convocatòria 
pública en 
règim de 
concurrència 

300.000€ 
(2018) 

300.000€ 

1 octubre 
2017 a 30 
setembre 
2018 
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 competitiva. (2019) 

300.000€ 
(2020) 

 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ CULTURAL (33430) 

DENOMINACIÓ: A empreses: convocatòria fons de creació i producció de cinema i audiovisual 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 
Línies de subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

Promoure i fomentar la 
producció cinematogràfica 
i audiovisual. 

- Autònoms 
i/o 
empreses 
de 
l’activitat 
econòmic
a. 

- Subvenció per a 
promoure i 
fomentar la 
producció 
cinematogràfica i 
audiovisual. 

 

20 33430 
47904 

Convocatòria 
pública en 
règim de 
concurrència 
competitiva. 

200.000€ 
(2018) 

200.000€ 
(2019) 

200.000€ 
(2020) 

1 novembre 
2017 a 30 
setembre 
2018 

 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ CULTURAL (33430) 

DENOMINACIÓ: A empreses: convocatòria fons d’activitats musicals 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 
Línies de subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

Promoure la realització de 
concerts, festivals i cicles 
musicals. 

- Autònoms 
i/o 
empreses 
de 
l’activitat 
econòmic
a. 

- L’objecte 
d’aquesta 
convocatòria és 
la realització de 
concerts, 
festivals cicles 
musicals que 
promoguin i 
divulguin les arts 
musicals entre la 
població. La 
realització de 
concerts 
destinats a la 
col·lectivitat o a 
un sector del 
públic en 
general. 

20 33430 
47905 

Convocatòria 
pública en 
règim de 
concurrència 
competitiva 

140.000€ 
(2018) 

140.000€ 
(2019) 

140.000€ 
(2020) 

1 setembre 
2017 a 31 
d’agost de 
2018 

 
 

DEPARTAMENT : CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ CULTURAL (33430) 

DENOMINACIÓ: A empreses: convocatòria d’ajudes per espais de creació artística contemporània de gestió privada 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

Promoure la creació i el 
manteniment dels espais 
de creació artística 
contemporània de 
Mallorca. 

- Empreses que 
gestionin espais 
de creació 
artística 
contemporània 
amb domicili a 

- Per a la gestió 
de l’espai de 
creació. 

20 33430 
47906 

Convocatòria 
pública en 
règim de 
concurrència 
competitiva 

100.000€ 
(2018) 

100.000€ 
(2019) 

100.000€ 

Any 2018 
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DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ CULTURAL (33430) 

DENOMINACIÓ: A associacions: convocatòria fons de creació i producció d’arts plàstiques i visuals 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

Fomentar la realització de 
projectes expositius d’arts 
plàstiques realitzats per les 
associacions i les persones 
físiques de Mallorca. 

 

- Associacions 

- Persones 
físiques 
(artistes) 

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

20 33430 
48902 

 

Convocatòria 
pública en 
règim de 
concurrència 
competitiva. 

60.000€ 
(2018) 

60.000€ 
(2019) 

60.000€ 
(2020) 

1 octubre 
2017 a 30 
setembre 
2018. 

 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ CULTURAL (33430) 

DENOMINACIÓ: A associacions: convocatòria fons d’activitats culturals 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 
Línies de subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

Promoure i difondre entre 
la població festivals 
l’associacionisme cultural i 
participatiu. 

- Entitats 
associativ
es sense 
ànim de 
lucre. 

- Subvencions per 
a promoure 
l’associacionism
e cultural i 
participatiu. 

 

20 33430 
48905 

Convocatòria 
pública en 
règim de 
concurrència 
competitiva. 

300.000€ 
(2018) 

300.000€ 
(2019) 

300.000€ 
(2020) 

1 setembre 
2017 a 31 
agost 2018 

 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ CULTURAL (33430) 

DENOMINACIÓ: Conveni Federació Bandes de Música per fomentar activitats musicals  

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 
Línies de subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

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

- Federació 
de Bandes 
de 
Música. 

- Subvenció 
nominativa per 
fomentar la 
música. 

20 33430 
48906 

Nominativa  

Concessió 
directa 

2018 
80.000€ 

2019 
80.000€ 

2020 
80.000€ 

2018 

 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ CULTURAL (33430) 

DENOMINACIÓ: Conveni Federació Música i Ball Mallorquí foment cultura popular  

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 
Línies de subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

Mallorca. (2020) 
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Donar suport a la 
Federació de Música i Ball 
Mallorquí 

- Federació 
de Música 
i Ball 
Mallorquí 

- Subvenció 
nominativa per 
fomentar la 
musica i el ball 
mallorquí 

20 33430 
48908 

Nominativa  

Concessió 
directa 

2018 
60.000€ 

2019 
60.000€ 

2020 
60.000€ 

2018 

 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ CULTURAL (33430) 

DENOMINACIÓ: Fundació Robert Graves per difusió de l’obra  

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 
Línies de subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

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

- Fundació 
Robert 
Graves 

- Subvenció 
nominativa 

20 33430 
48910 

Nominativa  

Concessió 
directa 

2018 
20.000€ 

2019 
20.000€ 

2020 
20.000€ 

2018 

 

DEPARTAMENT CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ CULTURAL (33430) 

DENOMINACIÓ: Subvenció nominativa Institut Teatre Municipal de Manacor 

      

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 
Línies de subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

Foment i producció de les 
arts escèniques 

- Institut 
Teatre 
Municipal de 
Manacor 

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

20 33430 
48911  

Subvenció 
nominativa 

Concessió 
directa 

2018 
50.000€ 

2019 
50.000€ 

2020 
50.000€ 

Any 2018 

 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ CULTURAL (33430) 

DENOMINACIÓ: Obra Cultural Balear difusió obra “Joan Alcover” 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 
Línies de subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

Col·laborar amb les 
activitats de difusió sobre 
la figura del escriptor Joan 
Alcover 

- Obra 
Cultural 
Balear 

- Subvenció 
nominativa 

20 33430 
48912 

Nominativa  

Concessió 
directa 

2017 
30.000€ 

2018 
30.000€ 

2019 
30.000€ 

2018 

 

DEPARTAMENT CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ CULTURAL (33430) 
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DENOMINACIÓ: Subvenció Teatre del Mar 

      

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 
Línies de subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

Foment i producció de les 
arts escèniques 

- Fundació 
Teatre del 
Mar 

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

20 33430 
48913  

Subvenció 
nominativa 

Concessió 
directa 

2018 
40.000€ 

2019 
40.000€ 

2020 
40.000€ 

Any 2018 

 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ CULTURAL (33430) 

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

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

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

- Ajuntaments 
o 
organismes 
públics que 
en depenen 

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

20 33430 
76200 

Convocatòria 
pública en 
règim de 
concurrència 
competitiva 

2018 
300.000€ 

2019 
300.000€ 

2020 
300.000€ 

1 setembre 
2017 al 31 
d’agost de 
2018 

 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ CULTURAL (33430) 

DENOMINACIÓ: Subvenció Fundació Teatre Principal d'Inca per obres 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 
Línies de subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

Donar suport per a 
l’adquisició d’equipament 
i dotació infraestructures. 

- Fundació 
Teatre 
Municipal 
d’Inca 

- Subvenció 
nominativa 

20 33430 
78903 

Nominativa  

Concessió 
directa 

2018 
560.000€ 

2019 
80.000€ 

2020 
80.000€ 

2018 

 

DEPARTAMENT CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: CULTURA (33490) 

DENOMINACIÓ: Conveni Factoria de So p/ al foment i la creació de la música 2018 

      

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 
Línies de subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 
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Foment de la creació 
musical. 

- Factoria de 
So 

- Subvenció pel 
foment i per a la 
promoció 
d’activitats 
relacionades amb la 
música 

20 33490 
48901 

Subvenció 
nominativa 

Concessió 
directa 

2018 
30.000€ 

2019 
30.000€ 

2020 
30.000€ 

Any 2018 

 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: CULTURA (33490) 

DENOMINACIÓ: Conveni Bisbat de Mallorca p/ col·laboració amb la Biblioteca Diocesana 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 
Línies de subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

Col·laborar i donar suport 
a la Biblioteca Diocesana. 

- Bisbat de 
Mallorca 

- Subvenció 
nominativa 

20 33490 
48903 

Nominativa  

Concessió 
directa 

2018 
25.000€ 

2019 
25.000€ 

2020 
25.000€ 

2018 

 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA:  CULTURA (33490) 

DENOMINACIÓ: Conveni Gremi Llibreters per foment de la lectura 2018 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 
Línies de subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

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

- Gremi de 
Llibreters 

- Subvenció 
nominativa 

20 33490 
48910 

Nominativa  

Concessió 
directa 

2018  
66.000€ 

2019  
66.000€ 

2020  
66.000€ 

2018 

 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PATRIMONI HISTÒRIC (33620) 

DENOMINACIÓ: Convocatòria per a la restauració de molins de vent d’extracció d’aigua del Pla de Sant Jordi 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i 

règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

- Recuperació i posada 
en valor dels 
tradicionals molins de 
vent d’extracció 
d’aigua. 

 

- Propietaris 
públics i 
privats de 
molins del 
Pla de 
Sant Jordi. 

 

- L1: 
Subvencions de 
capital per a la 
restauració de 
molins de vent. 

20.33620.78902 

 

- Convocatòria 
pública en 
règim de 
concurrència 
competitiva. 

 

500.000€ 
(2018) 

500.000€ 
(2019) 

500.000€ 
(2020) 

Anualitat 
2018. 

 

 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PATRIMONI HISTÒRIC (33620) 

DENOMINACIÓ: Convocatòria per a la restauració de molins de vent d’extracció d’aigua (exclòs el Pla de Sant Jordi) 
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Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i 

règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

- Recuperació i posada 
en valor dels 
tradicionals molins de 
vent d’extracció 
d’aigua. 

 

- Propietaris 
públics i 
privats de 
molins 
(exclosos 
els del Pla 
de Sant 
Jordi). 

- L1: 
Subvencions de 
capital per a la 
restauració de 
molins de vent. 

20.33620.78905 

 

- Convocatòria 
pública en 
règim de 
concurrència 
competitiva. 

 

350.000€ 
(2018) 

450.000€ 
(2019) 

0€ 
(2020) 

Anualitat 
2018. 

 

 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PATRIMONI HISTÒRIC (33620) 

DENOMINACIÓ: Convocatòria per a la restauració de patrimoni ferroviari 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i 

règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

- La conservació dels 
vestigis de la mostra 
més important de la 
industrialització als 
segles XIX i XX a 
Mallorca. 

- Associacions 
i entitats 
sense afany 
de lucre. 

 

- L1: 
Subvencions de 
capital per a la 
restauració de 
béns industrials 
i patrimoni 
moble 
ferroviari. 

20.33620.78904 

 

- Convocatòria 
pública en 
règim de 
concurrència 
competitiva. 

150.000€ 
(2018) 

150.000€ 
(2019) 

150.000€ 
(2020) 

Anualitat 
2018. 

 

 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PATRIMONI HISTÒRIC (33620) 

DENOMINACIÓ: Convocatòria per a la creació i millora de catàlegs municipals de patrimoni immaterial 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i 

règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

- Promoure la 
identificació i 
descripció dels Béns 
Culturals Immaterials. 

 

- Ajuntaments. 

 

- L1: 
Subvencions 
corrents per a 
la confecció de 
catàlegs 
municipals de 
patrimoni 
immaterial. 

20.33620.46201 

 

- Convocatòria 
pública en 
règim de 
concurrència 
competitiva. 

 

120.000€ 
(2018) 

120.000€ 
(2019) 

120.000€ 
(2020) 

Anualitat 
2018. 

 

 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PATRIMONI HISTÒRIC (33620) 

DENOMINACIÓ: Conveni amb el Bisbat de Mallorca per a la realització d’estudis històrics i científics de béns culturals 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 
Línies de subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

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

- Bisbat de 
Mallorca. 

 

- Despeses 
corrents 
subvencionables 
segons les 
clàusules 
establertes en el 
text del conveni. 

20.33620.48901 

 

- Concessió 
directa de 
caràcter 
finalista. 

 

136.000€ 
(2018) 

0€ (2019) 

0€ (2020) 

Anualitat 
2018. 
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DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PATRIMONI HISTÒRIC (33620) 

DENOMINACIÓ: Conveni amb el Bisbat de Mallorca per a la conservació i restauració de béns de titularitat eclesiàstica 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 
Línies de subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

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

- Bisbat de 
Mallorca. 

 

- Despeses de 
capital 
subvencionables 
segons les 
clàusules 
establertes en el 
text del conveni. 

20.33620.78901 

 

- Concessió 
directa de 
caràcter 
finalista. 

 

220.000€ 
(2018) 

220.000€ 
(2019) 

220.000€ 
(2020) 

 

Anualitat 
2018. 

 

 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PATRIMONI HISTÒRIC (33620) 

DENOMINACIÓ: Convocatòria per a la restauració de béns culturals relacionats amb la figura de Ramon Llull (setè 
centenari de la mort del personatge) 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i 

règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

- Fomentar la 
realització de tasques 
de conservació i 
restauració de bens 
culturals relacionats 
amb Ramon Llull o 
personatges eminents 
del Lul·lisme. 

- Ajuntaments. 

- Particulars. 

 

- L1: 
Subvencions 
de capital de 
restauració. 

20.33620.76204 

20.33620.78900 

 

- Convocatòria 
pública en 
règim de 
concurrència 
competitiva. 

200.000€ 
(2018) 

200.000€ 
(2019) 

200.000€ 
(2020) 

Anualitat 
2018. 

 

 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PATRIMONI HISTÒRIC (33620) 

DENOMINACIÓ: Convocatòria per a treballs d’investigació i conservació de jaciments arqueològics 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i 

règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

- Fomentar la realització 
de treballs 
d’investigació i posada 
en valor del patrimoni 
arqueològic de 
Mallorca. 

- Ajuntaments. 

- Particulars. 

- L1: 
Subvencions 
per a treballs 
realitzats en el 
2018. 

- L2: 
Subvencions 
per a treballs 
realitzats en el 
2017. 

20.33620.76200 

20.33620.78911 

 

- Convocatòria 
pública en 
règim de 
concurrència 
competitiva. 

 

60.100€ 
(2018) 

60.100€ 
(2019) 

60.100€ 
(2020) 

Anualitat 
2018. 

 

 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PATRIMONI HISTÒRIC (33620) 

DENOMINACIÓ: Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Artà per a la consolidació i posada en valor del monestir 
de Bellpuig 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

Cost 

previst 

Termini 

d’execució 
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concessió (3 anys) 

- Recuperació de les 
ruïnes del monestir de 
Bellpuig pel al seu ús i 
visita. 

 

- Ajuntament 
d’Artà. 

 

- Despeses de 
capital 
subvencionables 
segons les 
clàusules 
establertes en el 
text del conveni. 

20.33620.76201 

 

- Concessió 
directa de 
caràcter 
finalista. 

 

700.000€ 
(2018) 

0€ (2019) 

0€ (2020) 

Anualitat 
2018. 

 

 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PATRIMONI HISTÒRIC (33620) 

DENOMINACIÓ: Conveni de col·laboració amb el Consorci de Pollentia per treballs arqueològics a Can Domenech 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 
Línies de subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

- Donar suport a la 
realització de les obres i 
treballs de rehabilitació 
de Can Domenech al 
jaciment arqueològic de 
Pollentia 

- Consorci 
de 
Pollentia. 

 

- Despeses de 
capital 
subvencionables 
segons les 
clàusules 
establertes en el 
text del conveni. 

20.33620.76701 

 

- Concessió 
directa de 
caràcter 
finalista. 

 

39.000€ 
(2018) 

0€ (2019) 

0€ (2020) 

Anualitat 
2018. 

 

 

DEPARTAMENT: CULTURA PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101) 

DENOMINACIÓ: Convocatòria de subvencions per a entitats participants en els Jocs Esportius Escolars 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 
Línies de subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

Col·laborar amb les 

entitats que participen en 

els Jocs Esportius Escolars 

pel desenvolupament de 

l’activitat esportiva base. 

 

- Entitats 
sense 
ànim de 
lucre que 
participen 
en els Jocs 
Esportius 
Escolars 
organitzat
s pel 
Consell de 
Mallorca. 

- Subvencions a 
l’adquisició de 
roba, material 
esportiu i altres 
despeses 
corrents. 

20.4101.48901 Convocatòria 
pública en 
règim de 
concurrència 
competitiva. 

Exercici 
2018 

(100.000€)  

Exercici 
2019 

(100.000€) 

Exercici 
2020 

(100.000€) 

Exercici 
2018 

 

DEPARTAMENT: CULTURA PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101) 

DENOMINACIÓ: Convocatòria de subvencions pel desenvolupament de l’activitat esportiva dels clubs esportius de 
Mallorca 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 
Línies de subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

Promoure i facilitar l’accés 
a l’esport i a la seva 
pràctica individual i 
col·lectiva, sempre dins de 
l’àmbit de competències 
en matèria esportiva del 
Consell de Mallorca.  

Donar suport als clubs 

- Clubs 
esportius 
que 
tinguin 
nins o 
nines en 
edat 
escolar 

- Convocatòria de 
subvencions per 
a despeses 
corrents 
necessàries pel 
desenvolupament 
de l’activitat dels 
clubs esportius 

20.4101.48901 Convocatòria 
pública en 
règim de 
concurrència 
competitiva. 

Exercici 
2018 

(150.000€) 

Exercici 
2019 

(150.000€) 

Exercici 

Exercici 
2018 



 18 

esportius de Mallorca que 
tinguin esportistes en edat 
escolar per a facilitar 
l’accés dels més petits a 
través dels clubs esportius. 

federats. de Mallorca. 2020 
(150.000€) 

 

DEPARTAMENT: CULTURA PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101) 

DENOMINACIÓ: Convocatòria de subvencions en espècie ambulàncies i trofeus per a entitats sense ànim de lucre que 
desenvolupen activitats esportives en Mallorca durant l’any 2018 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

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.  

La Direcció Insular 
d’Esports vol 
subvencionar, mitjançant 
la corresponent 
convocatòria de 
subvencions en espècie, 
aquestes despeses que es 
donen a les activitats 
esportives que es 
desenvoluparan a Mallorca 
l’any 2018, col·laborant 
amb les entitats privades 
sense ànim de lucre que, 
durant l’any 2018, 
desenvolupin activitats o 
esdeveniments esportius, 
mitjançant una 
convocatòria de 
subvencions en espècie de 
trofeus i d’ambulàncies. 

- Entitats 
privades 
sense ànim 
de lucre 
que 
desenvolup
in en 2018 
esdevenime
nts 
esportius. 

- Convocatòria 
de subvencions 
en espècie 
d’ambulàncies. 

 

- Convocatòria 
de subvencions 
en espècie de 
trofeus. 

20.34101.48903 
(79.625 €) 

 

20.34101.48902 
(40.293 €) 

Convocatòria 
pública en 
règim de 
concurrència 
competitiva. 

Exercici 
2018 

(119.918 
€) 

Exercici 
2019 

(119.918 
€) 

Exercici 
2020 

(119.918 
€) 

 

Exercici 
2018 

 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101) 

DENOMINACIÓ: Subvenció nominativa promoció esport escolar 2018 Federació d’atletisme de les Illes Balears 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

Col·laborar amb les lligues 
esportives oficials i 
reconegudes per les 
Federacions Esportives 

- Federació 
de les IB 
d’atletism
e i en 

- Subvenció 
nominativa 
promoció esport 
escolar 2018 

20.34101.48911 Concessió 
directa 
nominativa. 

Exercici 
2017 

25.988,04 

Exercici 
2018 
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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.  

conseqüèn
cia els 
clubs 
mallorquin
s i nins/es 
que 
desenvolu
pen dit 
esport a 
Mallorca 

Federació 
d’atletisme de 
les Illes Balears 

€ 

Exercici 
2019 

25.988,04 
€ 

Exercici 
2020 

25.988,04 
€ 

 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101) 

DENOMINACIÓ: Subvenció nominativa promoció esport escolar 2018 Federació de Bàdminton de les Illes Balears 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

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 
Bàdminto
n i en 
conseqüèn
cia els 
clubs 
mallorquin
s i nins/es 
que 
desenvolu
pen dit 
esport a 
Mallorca 

- Subvenció 
nominativa 
promoció esport 
escolar 2018 
Federació de 
Bàdminton de 
les Illes Balears 

20.34101.48912 Concessió 
directa 
nominativa. 

Exercici 
2018 

8.964 € 

Exercici 
2019 

8.964 € 

Exercici 
2020 

8.964 € 

Exercici 
2018 

 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101) 

DENOMINACIÓ: Subvenció nominativa promoció esport escolar 2018 Federació de Bàsquet de les Illes Balears 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

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 Bàsquet 
i en 
conseqüèn
cia els 
clubs 
mallorquin
s i nins/es 
que 
desenvolu
pen dit 
esport a 
Mallorca 

- Subvenció 
nominativa 
promoció esport 
escolar 2018 
Federació de 
Bàsquet de les 
Illes Balears 

20.34101.48913 Concessió 
directa 
nominativa. 

Exercici 
2018 

106.998,89 
€ 

Exercici 
2019 

106.998,89 
€ 

Exercici 
2020 

106.998,89 
€ 

Exercici 
2018 

 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101) 

DENOMINACIÓ: Subvenció nominativa promoció esport escolar 2018 Federació de ciclisme de les Illes Balears 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

Cost 

previst 

Termini 

d’execució 
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concessió (3 anys) 

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 
ciclisme i 
en 
conseqüèn
cia els 
clubs 
mallorquin
s i nins/es 
que 
desenvolu
pen dit 
esport a 
Mallorca 

- Subvenció 
nominativa 
promoció esport 
escolar 2018 
Federació de 
ciclisme de les 
Illes Balears 

20.34101.48914 Concessió 
directa 
nominativa. 

Exercici 
2018 

20.631,57 
€ 

Exercici 
2019 

20.631,57 
€ 

Exercici 
2020 

20.631,57 
€ 

Exercici 
2018 

 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101) 

DENOMINACIÓ: Subvenció nominativa promoció esport escolar 2018 Federació d’escacs de les Illes Balears 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

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 
d’escacs i 
en 
conseqüèn
cia els 
clubs 
mallorquin
s i nins/es 
que 
desenvolu
pen dit 
esport a 
Mallorca 

- Subvenció 
nominativa 
promoció esport 
escolar 2018 
Federació 
d’escacs de les 
Illes Balears 

20.34101.48915 Concessió 
directa 
nominativa. 

Exercici 
2018 

12.134,68 
€ 

Exercici 
2019 

12.134,68 
€ 

Exercici 
2020 

12.134,68 
€ 

Exercici 
2018 

 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101) 

DENOMINACIÓ: Subvenció nominativa promoció esport escolar 2018 Federació de Gimnàstica de les Illes Balears 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

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 
gimnàstica 
i en 
conseqüèn
cia els 
clubs 
mallorquin
s i nins/es 
que 
desenvolu
pen dit 
esport a 
Mallorca 

- Subvenció 
nominativa 
promoció esport 
escolar 2018 
Federació de 
gimnàstica de 
les Illes Balears 

20.34101.48916 Concessió 
directa 
nominativa. 

Exercici 
2018 

36.867,69 
€ 

Exercici 
2019 

36.867,69 
€ 

Exercici 
2020 

36.867,69 
€ 

Exercici 
2018 

 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
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PROGRAMA: PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101) 

DENOMINACIÓ: Subvenció nominativa promoció esport escolar 2018 Federació d’handbol de les Illes Balears 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

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 
d’handbol 
i en 
conseqüèn
cia els 
clubs 
mallorquin
s i nins/es 
que 
desenvolu
pen dit 
esport a 
Mallorca 

- Subvenció 
nominativa 
promoció esport 
escolar 2018 
Federació 
d’handbol de les 
Illes Balears 

20.34101.48917 Concessió 
directa 
nominativa. 

Exercici 
2018 

15.131,74 
€ 

Exercici 
2019 

15.131,74 
€ 

Exercici 
2020 

15.131,74 
€ 

Exercici 
2018 

 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101) 

DENOMINACIÓ: Subvenció nominativa promoció esport escolar 2018 Federació de futbol de les Illes Balears 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

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 
conseqüèn
cia els 
clubs 
mallorquin
s i nins/es 
que 
desenvolu
pen dit 
esport a 
Mallorca 

- Subvenció 
nominativa 
promoció esport 
escolar 2018 
Federació de 
futbol de les 
Illes Balears 

20.34101.48918 Concessió 
directa 
nominativa. 

Exercici 
2018 

222.664,86 
€ 

Exercici 
2019 

222.664,86 
€ 

Exercici 
2020 

222.664,86 
€ 

Exercici 
2018 

 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101) 

DENOMINACIÓ: Subvenció nominativa promoció esport escolar 2018 Federació de Judo de les Illes Balears 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

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 Judo i 
en 
conseqüèn
cia els 
clubs 
mallorquin
s i nins/es 
que 
desenvolu
pen dit 
esport a 

- Subvenció 
nominativa 
promoció esport 
escolar 2018 
Federació de 
Judo de les Illes 
Balears 

20.34101.48920 Concessió 
directa 
nominativa. 

Exercici 
2018 

32.366,15 
€ 

Exercici 
2019 

32.366,15 
€ 

Exercici 
2020 

32.366,15 

Exercici 
2018 
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Mallorca € 

 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101) 

DENOMINACIÓ: Subvenció nominativa promoció esport escolar 2018 Federació de Karate de les Illes Balears 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

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 Karate i 
en 
conseqüèn
cia els 
clubs 
mallorquin
s i nins/es 
que 
desenvolu
pen dit 
esport a 
Mallorca 

- Subvenció 
nominativa 
promoció esport 
escolar 2018 
Federació de 
Karate de les 
Illes Balears 

20.34101.48921 Concessió 
directa 
nominativa. 

Exercici 
2018 

20.454,21 
€ 

Exercici 
2019 

20.454,21 
€ 

Exercici 
2020 

20.454,21 
€ 

Exercici 
2018 

 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101) 

DENOMINACIÓ: Subvenció nominativa promoció esport escolar 2018 Federació de natació de les Illes Balears 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

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 natació 
i en 
conseqüèn
cia els 
clubs 
mallorquin
s i nins/es 
que 
desenvolu
pen dit 
esport a 
Mallorca 

- Subvenció 
nominativa 
promoció esport 
escolar 2018 
Federació de 
natació de les 
Illes Balears 

20.34101.48922 Concessió 
directa 
nominativa. 

Exercici 
2018 

27.150,48 
€ 

Exercici 
2019 

27.150,48 
€ 

Exercici 
2020 

27.150,48 
€ 

Exercici 
2018 

 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101) 

DENOMINACIÓ: Subvenció nominativa promoció esport escolar 2018 Federació de Lluita Olímpica de les Illes Balears 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

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 

- Federació 
de les IB 
de Lluita 
Olímpica i 
en 
conseqüèn
cia els 
clubs 

- Subvenció 
nominativa 
promoció esport 
escolar 2018 
Federació de 
Lluita Olímpica 
de les Illes 
Balears 

20.34101.48923 Concessió 
directa 
nominativa. 

Exercici 
2018 

14.958,05 
€ 

Exercici 
2019 

14.958,05 

Exercici 
2018 
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llei 6 /1994 de 13 de 
desembre i la llei 14/2006 
del 17 d’octubre.  

mallorquin
s i nins/es 
que 
desenvolu
pen dit 
esport a 
Mallorca 

€ 

Exercici 
2020 

14.958,05 
€ 

 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101) 

DENOMINACIÓ: Subvenció nominativa promoció esport escolar 2018 Federació de Patinatge de les Illes Balears 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

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 
Patinatge i 
en 
conseqüèn
cia els 
clubs 
mallorquin
s i nins/es 
que 
desenvolu
pen dit 
esport a 
Mallorca 

- Subvenció 
nominativa 
promoció esport 
escolar 2018 
Federació de 
Patinatge de les 
Illes Balears 

20.34101.48924 Concessió 
directa 
nominativa. 

Exercici 
2018 

16.855,17 
€ 

Exercici 
2019 

16.855,17 
€ 

Exercici 
2020 

16.855,17 
€ 

Exercici 
2018 

 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101) 

DENOMINACIÓ: Subvenció nominativa promoció esport escolar 2018 Federació de Piragüisme de les Illes Balears 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

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 
Piragüism
e i en 
conseqüèn
cia els 
clubs 
mallorquin
s i nins/es 
que 
desenvolu
pen dit 
esport a 
Mallorca 

- Subvenció 
nominativa 
promoció esport 
escolar 2018 
Federació de 
Piragüisme de 
les Illes Balears 

20.34101.48926 Concessió 
directa 
nominativa. 

Exercici 
2018 

22.611,96 
€ 

Exercici 
2019 

22.611,96 
€ 

Exercici 
2020 

22.611,96 
€ 

Exercici 
2018 

 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101) 

DENOMINACIÓ: Subvenció nominativa promoció esport escolar 2018 Federació de Rugbi de les Illes Balears 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 
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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 Rugbi i 
en 
conseqüèn
cia els 
clubs 
mallorquin
s i nins/es 
que 
desenvolu
pen dit 
esport a 
Mallorca 

- Subvenció 
nominativa 
promoció esport 
escolar 2018 
Federació de 
Rugbi de les 
Illes Balears 

20.34101.48927 Concessió 
directa 
nominativa. 

Exercici 
2018 

21.617,42 
€ 

Exercici 
2019 

21.617,42 
€ 

Exercici 
2020 

21.617,42 
€ 

Exercici 
2018 

 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101) 

DENOMINACIÓ: Subvenció nominativa promoció esport escolar 2018 Federació de Tennis de les Illes Balears 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

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 Tennis 
i en 
conseqüèn
cia els 
clubs 
mallorquin
s i nins/es 
que 
desenvolu
pen dit 
esport a 
Mallorca 

- Subvenció 
nominativa 
promoció esport 
escolar 2018 
Federació de 
Tennis de les 
Illes Balears 

20.34101.48928 Concessió 
directa 
nominativa. 

Exercici 
2018 

20.991,64 
€ 

Exercici 
2019 

20.991,64 
€ 

Exercici 
2020 

20.991,64 
€ 

Exercici 
2018 

 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101) 

DENOMINACIÓ: Subvenció nominativa promoció esport escolar 2018 Federació de Tennis Taula de les Illes Balears 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

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 Tennis 
Taula i en 
conseqüèn
cia els 
clubs 
mallorquin
s i nins/es 
que 
desenvolu
pen dit 
esport a 
Mallorca 

- Subvenció 
nominativa 
promoció esport 
escolar 2018 
Federació de 
Tennis Taula de 
les Illes Balears 

20.34101.48929 Concessió 
directa 
nominativa. 

Exercici 
2018 

10.233,90€ 

Exercici 
2019 

10.233,90€ 

Exercici 
2020 

10.233,90€ 

Exercici 
2018 

 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101) 

DENOMINACIÓ: Subvenció nominativa promoció esport escolar 2018 Federació de Tir amb arc de les Illes Balears 
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Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

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 Tir amb 
arc i en 
conseqüèn
cia els 
clubs 
mallorquin
s i nins/es 
que 
desenvolu
pen dit 
esport a 
Mallorca 

- Subvenció 
nominativa 
promoció esport 
escolar 2018 
Federació de Tir 
amb arc de les 
Illes Balears 

20.34101.48930 Concessió 
directa 
nominativa. 

Exercici 
2018 

6.318 € 

Exercici 
2019 

6.318 € 

Exercici 
2020 

6.318 € 

Exercici 
2018 

 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101) 

DENOMINACIÓ: Subvenció nominativa promoció esport escolar 2018 Federació de Tir de fona de les Illes Balears 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

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 Tir de 
Fona i en 
conseqüèn
cia els 
clubs 
mallorquin
s i nins/es 
que 
desenvolu
pen dit 
esport a 
Mallorca 

- Subvenció 
nominativa 
promoció esport 
escolar 2018 
Federació de Tir 
de Fona de les 
Illes Balears 

20.34101.48931 Concessió 
directa 
nominativa. 

Exercici 
2018 

6.750€ 

Exercici 
2019 

 6.750€ 

Exercici 
2020 

 6.750€ 

Exercici 
2018 

 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101) 

DENOMINACIÓ: Subvenció nominativa promoció esport escolar 2018 Federació de Vela de les Illes Balears 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

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 Vela i 
en 
conseqüèn
cia els 
clubs 
mallorquin
s i nins/es 
que 
desenvolu
pen dit 
esport a 
Mallorca 

- Subvenció 
nominativa 
promoció esport 
escolar 2018 
Federació de 
Vela de les Illes 
Balears 

20.34101.48932 Concessió 
directa 
nominativa. 

Exercici 
2018 

17.882,67 
€ 

Exercici 
2019 

17.882,67 
€ 

Exercici 
2020 

17.882,67 
€ 

Exercici 
2018 
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DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101) 

DENOMINACIÓ: Subvenció nominativa promoció esport escolar 2018 Federació de Voleibol de les Illes Balears 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

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 
Voleibol i 
en 
conseqüèn
cia els 
clubs 
mallorquin
s i nins/es 
que 
desenvolu
pen dit 
esport a 
Mallorca 

- Subvenció 
nominativa 
promoció esport 
escolar 2018 
Federació de 
Voleibol de les 
Illes Balears 

20.34101.48933 Concessió 
directa 
nominativa. 

Exercici 
2018 

26.997,31 
€ 

Exercici 
2019 

26.997,31 
€ 

Exercici 
2020 

26.997,31 
€ 

Exercici 
2018 

 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101) 

DENOMINACIÓ: Subvenció nominativa promoció esport escolar 2018 Federació de Ball Esportiu de les Illes Balears 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

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 Ball 
Esportiu i 
en 
conseqüèn
cia els 
clubs 
mallorquin
s i nins/es 
que 
desenvolu
pen dit 
esport a 
Mallorca 

- Subvenció 
nominativa 
promoció esport 
escolar 2018 
Federació de 
Ball Esportiu de 
les Illes Balears 

20.34101.48934 Concessió 
directa 
nominativa. 

Exercici 
2018 

11.568,33 
€ 

Exercici 
2019 

11.568,33 
€ 

Exercici 
20 

11.568,33 
€ 

Exercici 
2018 

 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101) 

DENOMINACIÓ: Subvenció nominativa promoció esport escolar 2018 Federació d’activitats Subaquàtiques de les Illes 
Balears 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

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 

- Federació 
de les IB 
d’activitats 
Subaquàtiq
ues i en 
conseqüènc
ia els clubs 
mallorquin

- Subvenció 
nominativa 
promoció esport 
escolar 2018 
Federació 
d’activitats 
Subaquàtiques 
de les Illes 

20.34101.48935 Concessió 
directa 
nominativa. 

Exercici 
2018 

11.225,05 
€ 

Exercici 
2019 

11.225,05 

Exercici 
2018 
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llei 6 /1994 de 13 de 
desembre i la llei 14/2006 
del 17 d’octubre.  

s i nins/es 
que 
desenvolup
en dit 
esport a 
Mallorca 

Balears € 

Exercici 
2020 

11.225,05 
€ 

 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101) 

DENOMINACIÓ: Subvenció nominativa promoció esport escolar 2018 Federació d’Hípica de les Illes Balears 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

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 
d’Hípica i 
en 
conseqüèn
cia els 
clubs 
mallorquin
s i nins/es 
que 
desenvolu
pen dit 
esport a 
Mallorca 

- Subvenció 
nominativa 
promoció esport 
escolar 2018 
Federació 
d’Hípica de les 
Illes Balears 

20.34101.48936 Concessió 
directa 
nominativa. 

Exercici 
2018 

9.936 € 

Exercici 
2019 

 9.936 € 

Exercici 
2020 

 9.936 € 

Exercici 
2018 

 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101) 

DENOMINACIÓ: Subvenció nominativa promoció esport escolar 2018 Federació de Pàdel de les Illes Balears 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

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 Pàdel i 
en 
conseqüèn
cia els 
clubs 
mallorquin
s i nins/es 
que 
desenvolu
pen dit 
esport a 
Mallorca 

- Subvenció 
nominativa 
promoció esport 
escolar 2018 
Federació de 
Pàdel de les Illes 
Balears 

20.34101.48937 Concessió 
directa 
nominativa. 

Exercici 
2018 

 9.370€ 

Exercici 
2019 

 9.370€ 

Exercici 
2020 

 9.370€ 

Exercici 
2018 

 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101) 

DENOMINACIÓ: Subvenció nominativa promoció esport escolar 2018 Federació de Golf de les Illes Balears 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

Col·laborar amb les lligues 
esportives oficials i 
reconegudes per les 

- Federació 
de les IB 
de Golf i 

- Subvenció 
nominativa 
promoció esport 

20.34101.48938 Concessió 
directa 
nominativa. 

Exercici 
2018 

14.542,59 

Exercici 
2018 
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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.  

en 
conseqüèn
cia els 
clubs 
mallorquin
s i nins/es 
que 
desenvolu
pen dit 
esport a 
Mallorca 

escolar 2018 
Federació de 
Golf de les Illes 
Balears 

€ 

Exercici 
2019 

14.542,59 
€ 

Exercici 
2020 

14.542,59 
€ 

 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101) 

DENOMINACIÓ: Subvenció nominativa promoció esport escolar 2018 Federació de Taekwondo de les Illes Balears 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

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 
Taekwond
o i en 
conseqüèn
cia els 
clubs 
mallorquin
s i nins/es 
que 
desenvolu
pen dit 
esport a 
Mallorca 

- Subvenció 
nominativa 
promoció esport 
escolar 2018 
Federació de 
Taekwondo de 
les Illes Balears 

20.34101.48940 Concessió 
directa 
nominativa. 

Exercici 
2018 

9.806,44 
€ 

Exercici 
2019 

9.806,44 
€ 

Exercici 
2020 

9.806,44 
€ 

Exercici 
2018 

 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101) 

DENOMINACIÓ: Subvenció nominativa promoció esport escolar 2018 Federació de Triatló de les Illes Balears 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

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 
conseqüèn
cia els 
clubs 
mallorquin
s i nins/es 
que 
desenvolu
pen dit 
esport a 
Mallorca 

- Subvenció 
nominativa 
promoció esport 
escolar 2018 
Federació de 
Triatló de les 
Illes Balears 

20.34101.48942 Concessió 
directa 
nominativa. 

Exercici 
2018 

13.915,38 
€ 

Exercici 
2019 

13.915,38 
€ 

Exercici 
2020 

13.915,38 
€ 

Exercici 
2018 

 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101) 

DENOMINACIÓ: Subvenció nominativa promoció esport escolar 2018 Federació de Motociclisme de les Illes Balears 

       

Objectius Estratègics Sectors Línies de Aplicacions Procediment Cost Termini 
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beneficiaris subvenció pressupostàries i règim de 

concessió 

previst 

(3 anys) 

d’execució 

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 
Motociclis
me i en 
conseqüèn
cia els 
clubs 
mallorquin
s i nins/es 
que 
desenvolu
pen dit 
esport a 
Mallorca 

- Subvenció 
nominativa 
promoció esport 
escolar 2018 
Federació de 
Motociclisme de 
les Illes Balears 

20.34101.48943 Concessió 
directa 
nominativa. 

Exercici 
2018 

10.906,94 
€ 

Exercici 
2019 

10.906,94 
€ 

Exercici 
2020 

10.906,94 
€ 

Exercici 
2018 

 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101) 

DENOMINACIÓ: Subvenció nominativa promoció esport escolar 2018 Federació de Boxa de les Illes Balears 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

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 Boxa i 
en 
conseqüèn
cia els 
clubs 
mallorquin
s i nins/es 
que 
desenvolu
pen dit 
esport a 
Mallorca 

- Subvenció 
nominativa 
promoció esport 
escolar 2018 
Federació de 
Boxa de les Illes 
Balears 

20.34101.48944 Concessió 
directa 
nominativa. 

Exercici 
2018 

3.929,31 
€ 

Exercici 
2019 

3.929,31 
€ 

Exercici 
2020 

3.929,31 
€ 

Exercici 
2018 

 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101) 

DENOMINACIÓ: Subvenció nominativa promoció esport escolar 2018 Federació de Tir Olímpic de les Illes Balears 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

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 Tir 
Olímpic i 
en 
conseqüèn
cia els 
clubs 
mallorquin
s i nins/es 
que 
desenvolu
pen dit 
esport a 
Mallorca 

- Subvenció 
nominativa 
promoció esport 
escolar 2018 
Federació de Tir 
Olímpic de les 
Illes Balears 

20.34101.48946 Concessió 
directa 
nominativa. 

Exercici 
2018 

8.246,70€ 

Exercici 
2019 

8.246,70€ 

Exercici 
2020 

8.246,70€ 

Exercici 
2018 
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DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101) 

DENOMINACIÓ: Subvenció nominativa promoció esport escolar 2018 Federació de Persones amb discapacitat de les 
Illes Balears 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

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 
Persones 
amb 
discapacit
at i en 
conseqüèn
cia els 
clubs 
mallorquin
s i nins/es 
que 
desenvolu
pen dit 
esport a 
Mallorca 

- Subvenció 
nominativa 
promoció esport 
escolar 2018 
Federació de 
Persones amb 
discapacitat de 
les Illes Balears 

20.34101.48947 Concessió 
directa 
nominativa. 

Exercici 
2018 

50.778,42 
€ 

Exercici 
2019 

50.778,42 
€ 

Exercici 
2020 

50.778,42 
€ 

Exercici 
2018 

 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101) 

DENOMINACIÓ: Subvenció nominativa promoció esport escolar 2018 Federació de Petanca de les Illes Balears 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

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 Petanca 
i en 
conseqüèn
cia els 
clubs 
mallorquin
s i nins/es 
que 
desenvolu
pen dit 
esport a 
Mallorca 

- Subvenció 
nominativa 
promoció esport 
escolar 2018 
Federació de 
Petanca de les 
Illes Balears 

20.34101.48949 Concessió 
directa 
nominativa. 

Exercici 
2018 

 6.300€ 

Exercici 
2019 

 6.300€ 

Exercici 
2020 

 6.300€ 

Exercici 
2018 

 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: INSTAL·LACIONS ESPORTIVES (34201) 

DENOMINACIÓ: Convocatòria de subvencions per la millora de les instal·lacions esportives de Mallorca 2017-2019 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

Fomentar l’accés a 
l’activitat esportiva de la 
ciutadania, millorant els 
espais públics destinats a 
aquest objecte. Amb 
aquesta finalitat el Consell 
de Mallorca vol recolzar a 

Entitats 
locals de 
Mallorca 

 

Convocatòria de 
subvencions per la 
millora de les 
instal·lacions 
esportives de 
Mallorca 

20.34201.76200 
(3.900.000,00€) 

20.34201.76800 
(100.000,00€) 

Convocatòria 
pública. 

Concurrència 
no 
competitiva 

Exercici 
2018 

4.000.000€ 

Exercici 
2019 

4.000.000€ 

Exercicis 
2017, 
2018 i 
2019 



 31 

les entitats locals de 
Mallorca a millorar les 
instal·lacions esportives 
públiques. 

 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: INSTAL·LACIONS ESPORTIVES (34201) 

DENOMINACIÓ: Subvenció nominativa entitat local Palmanyola per la millora de les instal·lacions esportives 2017 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 
Línies de subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

Termini 

d’execució 

Fomentar l’accés a 
l’activitat esportiva de la 
ciutadania, millorant els 
espais públics destinats a 
aquest objecte. Amb 
aquesta finalitat el Consell 
de Mallorca vol recolzar a 
les entitats locals de 
Mallorca a millorar les 
instal·lacions esportives 
públiques. 

Entitats 
locals de 
Palmanyola. 

 

Subvenció 
nominativa entitat 
local Palmanyola 
per la millora de les 
instal·lacions 
esportives 2017. 

20.34201.6801 Concessió 
directa 
nominativa. 

Exercici 
2018 

 25.000€ 

 

Exercici 
2017. 

 

 
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 
 

DEPARTAMENT: MEDI AMBIENT 

PROGRAMA: GESTIÓ RESIDUS DE MALLORCA (16220) 

DENOMINACIÓ: 
Convocatòria de subvencions de l'any 2018 per la retirada de Residus de Construcció i Demolició 
(RCD) i recuperació dels espais naturals degradats pel seu abocament incontrolat, destinat als 
ajuntaments de Mallorca 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i 

règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

- Eliminar els punts 
d'abocament incontrolat 
de residus de construcció 
i demolició i prevenir la 
seva proliferació 

- Ajuntaments 
de l'illa de 
Mallorca 

- Línia única: 
Subvencions 
per a les 
despeses de 
retirada 
d'RCD 
abocats 
incontroladam
ent en sòl de 
titularitat 
pública, i la 
restitució del 
terreny afectat 

50.16220.46200 - Convocatòria 
pública en 
règim de 
concurrència 
competitiva. 

300.000€ 
(2018) 

300.000€ 
(2019) 

300.000€ 
(2020) 

1 de gener 
de 2018 a 
31 
d’octubre 
de 2018 

 

DEPARTAMENT: MEDI AMBIENT 

PROGRAMA: ACTIVITATS PROT. I MILLORA MEDI AMBIENT (17000) 

DENOMINACIÓ: Aliança Mar Blava 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

Contribuir a la consecució 
dels objectius de 
l’Associació Aliança Mar 

- Associació 
Aliança 
Mar 

- Subvenció 
nominativa. 

50.17000.48904 Concessió 
directa 
nominativa. 

2018: 
15.000 

2019: 

De dia 1 de 
gener de 
2018 al 31 
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Blava:  
- La protecció i defensa de 
la riquesa ambiental, de les 
Illes Balears; així com 
l’ocupació, el benestar 
ciutadà i els drets de les 
generacions futures, a 
gaudir d’uns entorn en bon 
estat de conservació de les 
Illes Balears i la seva mar.  
- Lluitar per a aturar 
definitivament, tot projecte 
d’exploració i posterior 
explotació d’hidrocarburs, 
que puguin afectar les Illes 
Balears. 

Blava. 15.000 

2020: 
15.000 

de octubre 
de 2018. 

 
 
DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 
 

DEPARTAMENT: TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 

PROGRAMA: CARRETERES DEL CONSELL DE MALLORCA (45300) 

DENOMINACIÓ: Subvenció nominativa rondes Ajuntament de Campos 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

- Millora de la mobilitat i 
del trànsit rodat en 
municipis amb un menor 
consum territorial. 

- Condicionament i 
reforma de les vies urbanes 
del municipi de Campos 
per tal de que no es faci 
necessari que el Consell de 
Mallorca executi la ronda 
interurbana prevista al Pla 
Director Sectorial de 
Carreteres.  

- Ajuntament 
de Campos 

- Subvenció 
nominativa per 
a la realització 
de les obres de 
condicionament 
i reforma de les 
vies urbanes del 
municipi de 
Campos per tal 
que no que no 
es faci 
necessària 
l’execució de la 
ronda 
interurbana 
prevista al PDS 
Carreteres.  

55 45300 
76201 

Concessió 
directa 
nominativa. 

2018: 
700.000 

eur. 

2019: 0 
eur 

2020: 0 
eur  

Any 2018 

 

DEPARTAMENT: TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 

PROGRAMA: CARRETERES DEL CONSELL DE MALLORCA (45300) 

DENOMINACIÓ: Subvenció nominativa rondes Ajuntament de Costitx  

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

- Millora de la mobilitat i 
del trànsit rodat en 
municipis amb un menor 
consum territorial. 

- Condicionament i 
reforma de les vies urbanes 
del municipi de Costitx per 
tal de que no es faci 
necessari que el Consell de 
Mallorca executi la ronda 
interurbana prevista al Pla 
Director Sectorial de 

- Ajuntament 
de Costitx 

- Subvenció 
nominativa per 
a la realització 
de les obres de 
condicionament 
i reforma de les 
vies urbanes del 
municipi de 
Costitx per tal 
que no que no 
es faci 
necessària 

55 45300 
76202 

Concessió 
directa 
nominativa. 

2018: 
500.000 

eur. 

2019: 0 
eur. 

2020: 0 
eur.  

Any 2018 
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Carreteres.  l’execució de la 
ronda 
interurbana 
prevista al PDS 
Carreteres.  

 

DEPARTAMENT: TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 

PROGRAMA: CARRETERES DEL CONSELL DE MALLORCA (45300) 

DENOMINACIÓ: Subvenció nominativa rondes Ajuntament de Porreres 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

- Millora de la mobilitat i 
del trànsit rodat en 
municipis amb un menor 
consum territorial. 

- Condicionament i 
reforma de les vies urbanes 
del municipi de Porreres 
per tal que no es faci 
necessari que el Consell de 
Mallorca executi la ronda 
interurbana prevista al Pla 
Director Sectorial de 
Carreteres.  

- Ajuntament 
de Porreres 

- Subvenció 
nominativa per 
a la realització 
de les obres de 
condicionament 
i reforma de les 
vies urbanes del 
municipi de 
Porreres per tal 
que no que no 
es faci 
necessària 
l’execució de la 
ronda 
interurbana 
prevista al PDS 
Carreteres.  

55 45300 
76203 

Concessió 
directa 
nominativa. 

2018: 
1.000.000 

eur. 

2019: 0 
eur. 

2020: 0 
eur. 

  

Any 2018 

 
 
DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL  
 

DEPARTAMENT: DESENVOLUPAMENT LOCAL 

PROGRAMA: SERVEI DE CAÇA (17226) 

DENOMINACIÓ: Convocatòria de subvencions Servei de Caça 2018 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i 

règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

 
-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.  

 

- Clubs i 
associaci
ons 

- Titulars 
de vedats 

 

- 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 
(135.000€). 

- Inversió per a 
realitzar 
projectes de 
recuperació del 
conill 

65.17226.48900 
(135.000 € 

 

 

 

65.17226.78900 
(35.000 €) 

- Convocatòria 
pública en 
règim de 
concurrència 
competitiva. 

 

 

 

170.000 
€ (2018) 

200.000 
€ (2019) 

200.000 
€ (2020) 

 

D’1 de juliol 
de l’any 
anterior 
(2017) fins a 
30 de juny 
de l’any de 
la 
convocatòria 
(2018). 
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(Oryctolagus 

cuniculus) i 
control de fauna 
invasora i 
predadors 
antròpics 
(35.000€). 

 

DEPARTAMENT: 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 2018 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 
Línies de subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

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.  

- Federació 
Balear de 
Caça 

 

Subvenció 
nominativa 
Federació Balear de 
Caça 

65.17226.48901 

 

Concessió 
directa 
nominativa. 

50.000€ 
(2018) 

50.000€ 
(2019) 

50.000€ 
(2020) 

Durant 
l’exercici 
2018 

Durant 
l’exercici 
2019 

Durant 
l’exercici 
2020 

 

DEPARTAMENT: DESENVOLUPAMENT LOCAL 

PROGRAMA: SERVEI DE JOVENTUT (33410) 

DENOMINACIÓ: Convocatòria de subvencions Servei de Joventut a ajuntaments 2018-2019 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i 

règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

-Construcció d’un circuit 
musical per a grups 
juvenils de l’illa de 
Mallorca. 

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

- Ajuntaments 
amb una 
població 
inferior a 
20.000 
habitants.  

 

- L1: Concessió 
en espècies 
d’un servei de 
so per a la 
realització de 
concerts.  

- L2: Concessió 
de 
subvencions 
per a la 
contractació 
de grups 
musicals 
juvenils 
prèviament 
seleccionats 
per la 
Direcció 
insular de 
joventut. 

- L3 Servei 
Dinamització 
juvenil part 
forana 
(pluriennal) 

65.33410.46200 

 

 

- Convocatòria 
pública en 
règim de 
concurrència 
competitiva. 

 

 

 

191.000€ 
(2018-
2019) 

250.000€ 
(2019-
2020) 

250.000€ 
(2020-
2021) 

Durant 
l’exercici 
2018-2019 

Durant 
l’exercici 
2019-2020 

Durant 
l’exercici 
2020-2021 

 

DEPARTAMENT: DESENVOLUPAMENT LOCAL 
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PROGRAMA: SERVEI DE JOVENTUT (33410) 

DENOMINACIÓ: Convocatòria de subvencions Servei de Joventut Circuit de Música Jove 2018 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i 

règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

-Construcció d’un circuit 
musical per a grups 
juvenils de l’illa de 
Mallorca. 

 

- Associacions 
sense ànims 
de lucre. 

- L1: Concessió 
en espècies 
d’un servei de 
so per a la 
realització de 
concerts.  

- L2: Concessió 
de subvencions 
per a la 
contractació de 
grups musicals 
juvenils 
prèviament 
seleccionats per 
la Direcció 
insular de 
joventut. 

65.33410.48900 

 

 

- Convocatòria 
pública en 
règim de 
concurrència 
competitiva. 

58.000€ 
(2018) 

80.000€ 
(2019) 

80.000€ 
(2020) 

 

Durant 
l’exercici 
2018 

Durant 
l’exercici 
2019 

Durant 
l’exercici 
2020 

 

 

DEPARTAMENT: DESENVOLUPAMENT LOCAL 

PROGRAMA: SERVEI DE JOVENTUT (33410) 

DENOMINACIÓ: Convocatòria de subvencions Servei de Joventut per la millora d’equipaments inventariables dirigida a 
entitats juvenils sense ànims de lucre 2018 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i 

règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

-Ajudar a les entitats 
juvenils sense ànims de 
lucre de Mallorca a la 
renovació i millora dels 
seus equipaments. 

- Associacions 
juvenils 
sense ànims 
de lucre de 
l’illa de 
Mallorca 

- L1: Subvenció 
per la 
realització la 
compra 
d’equipaments 
inventariables. 

65.33410.78900  - Convocatòria 
pública en 
règim de 
concurrència 
competitiva. 

50.000€ 
(2018) 

50.000€ 
(2019) 

50.000€ 
(2020) 

Durant 
l’exercici 
2018 

Durant 
l’exercici 
2019 

Durant 
l’exercici 
2020 

 

DEPARTAMENT: DESENVOLUPAMENT LOCAL 

PROGRAMA: COOPERACIÓ I ADMINISTRACIÓ LOCAL (94310) 

DENOMINACIÓ: Pla Especial subvencions per despeses corrents a ajuntaments  

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

Cooperar econòmicament 
amb els ajuntaments de 
Mallorca de població 
inferior a 10.000 habitants 
a ajudar a sufragar 
despeses corrents de 
competència municipal 
mitjançant Pla Especial  

- Ajuntaments 
amb 
població 
inferior a 
10.000 h. 

 

- L1: 
Subvencions 
per a les 
despeses 
corrents dels 
serveis de 
competència 
municipal  

 

65.94310.46200 

 

- Concessió 
directa a 
través de 
Pla 
Especial.  

 

1.500.000€ 
(2018) 

 

1.500.000€ 
(2019) 

1.500.000€ 
(2020) 

Durant 2n 
semestre 
exercici 
2017 i 1r 
semestre 
exercici 
2018 

Durant 
l'exercici 
2019 

Durant 
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l'exercici 
2020 

 

DEPARTAMENT: DESENVOLUPAMENT LOCAL 

PROGRAMA: COOPERACIÓ I ADMINISTRACIÓ LOCAL (94310) 

DENOMINACIÓ: Pla Especial subvencions a ajuntaments per a elaboració de PAES i PAESC  

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

Crear eines per a 
l’elaboració de Pla 
d’Acció d’Energia 
Sostenible (endavant 
PAES) i Pla d’Acció per a 
l’Energia Sostenible i el 
Clima (endavant PAESC)  

- Ajuntaments 
signants del 
pacte de bat-
les i 
batllesses 

 

- L1: 
Subvencions 
per a 
elaboració de 
PAES i 
PAESC 

 

65.94310.46202 

 

- Concessió 
directa 
mitjançant 
Pla 
Especial. 

 

600.000€ 
(2018) 

0€ (2019) 

0€ (2020) 

Durant 
l’any 2018 

 

 

DEPARTAMENT: DESENVOLUPAMENT LOCAL 

PROGRAMA: COOPERACIÓ I ADMINISTRACIÓ LOCAL (94310) 

DENOMINACIÓ: Transferència a Associació Mallorca Rural 2018 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

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

- Associació 
Mallorca 
Rural 

 

Subvenció 
nominativa 
Associació 
Mallorca Rural 

65.94310.48902 

 

Concessió 
directa 
nominativa. 

120.000€ 
(2018) 

120.000€ 
(2019) 

120.000€ 
(2020) 

Durant cada 
exercici 
pressupostari 

 

 

DEPARTAMENT: DESENVOLUPAMENT LOCAL 

PROGRAMA: COOPERACIÓ I ADMINISTRACIÓ LOCAL (94310) 

DENOMINACIÓ: Pla Especial aportacions econòmiques a ajuntaments per ajudes inversió instal·lació hidrants 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

-Cooperar econòmicament 
amb els ajuntaments de 
l’illa a sufragar actuacions 
de despesa d’inversió en 
instal·lacions d’hidrants 

 

- Ajuntaments 
amb 
població 
inferior a 
20.000 h. 

 

- L1: 
Aportacions 
econòmiques 
per realitzar 
depeses 
d'inversió en 
instal·lacions 
d’hidrants  

65.94310.76201 

 

- Concessió 
directa a 
favor de 
tots els 
ajuntamen
ts excepte 
els de 
població 
igual o 
superior a 
vint mil 
habitants 
mitjançant 
Pla 
especial 

375.000€ 
(2018) 

500.000€ 
(2019) 

500.000€ 
(2020) 

 

Durant 
l'exercici 
2018 

Durant 
l’exercici 
2019 

Durant 
l’exercici 
2020 

 

 

DEPARTAMENT: DESENVOLUPAMENT LOCAL 

PROGRAMA: COOPERACIÓ I ADMINISTRACIÓ LOCAL (94310) 
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DENOMINACIÓ: Pla d’Obres i Serveis subvencions per inversions a ajuntaments  

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 
Línies de subvenció 

Aplicacions 
pressupostàries 

Procediment 
i règim de 
concessió 

Cost 
previst 

(3 anys) 

Termini 
d’execució 

-Cooperar econòmicament 
amb tots els ajuntaments 
de Mallorca i l'entitat local 
menor de Palmanyola a 
l'execució d'obres 
d'inversió de competència 
municipal mitjançant un 
Pla d’Obres i Serveis 

- Tots els 
ajuntamen
ts de 
Mallorca i 
l'entitat 
local 
menor de 
Palmanyo
la.  

 

- 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.  

65.94310.76202 

 

- Concessió 
directa a 
través de 
Pla 
d’Obres i 
Serveis.  

14.000.000€ 
(2018) 

15.000.000€ 
(2019) 

15.000.000€ 
(2020) 

Durant 
l'exercici 
2018 

Durant 
l’exercici 
2019 

Durant 
l’exercici 
2020 

 

DEPARTAMENT: DESENVOLUPAMENT LOCAL 

PROGRAMA: COOPERACIÓ I ADMINISTRACIÓ LOCAL (94310) 

DENOMINACIÓ: Pla Especial subvencions per a despeses vehicles elèctrics i estalvi energètic 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

Subvencionar accions 
dirigides a millorar les 
condicions ambientals del 
municipis i/o adaptar-se 
als efectes del canvi 
climàtic de l’art.26 de la 
Llei 7/1985 de 2 d’abril 

- Ajuntaments 
de Mallorca 
excepte 
Palma 

 

- L1: 
Subvencions 
per a les 
despeses 
d’estalvi 
energètic i/o 
adaptació al 
canvi climàtic  

 

65.94310.76204 

 

 

- Concessió 
directa a 
través de 
Pla 
Especial.  

 

2.600.000€ 
(2018) 

1.500.000€ 
(2019) 

1.500.000€ 
(2020) 

Durant 
l'any 2018-
2019 

Durant 
l’any 2019-
2020 

Durant 
l’any 2020-
2021 

 

 
DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA 
 

DEPARTAMENT: ECONOMIA I HISENDA 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ECONÒMICA (43110) 

DENOMINACIÓ: Convocatòria de subvencions per a la promoció econòmica local 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i 

règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

- Fomentar la 
realització 
d’esdeveniments 
públics amb elevada 
repercussió turística 
local. 

- Promoure les 
iniciatives locals de 
promoció econòmica 
empresarial. 

- Donar suport als 
productors locals via 
IGP i DO. 

- Associacions i 
entitats no 
lucratives. 

- Ajuntaments. 

- Mancomunitats. 

- Associacions i 
federacions 
d’associacions 
empresarials 
del comerç. 

- Entitats 
gestores 
d’Indicacions 
Geogràfiques 
Protegides i/o 
Denominació 
d’Origen. 

- L1: 
Organització 
d’esdevenime
nts a/c 
d’entitats no 
lucratives. 

- L2: 
Organització 
d’esdevenime
nts a/c 
d’entitats 
locals i 
iniciatives 
locals 
d’emprenedor
ia. 

70.43110.46200 

70.43110.46300 

70.43110.48900 

70.43110.76200 

 

- Convocatòria 
pública en 
règim de 
concurrència 
competitiva. 

 

330.000€ 
(2018) 

410.000€ 
(2019) 

410.000€ 
(2020) 

Anualitat 
2018. 
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- L3: 
Iniciatives de 
promoció del 
petit i mitjà 
comerç a/c 
d’organitzaci
ons 
empresarials. 

- L4. Suport al 
funcionament 
de les IGP i 
DO. 

 

DEPARTAMENT: ECONOMIA I HISENDA 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ECONÒMICA (43110) 

DENOMINACIÓ: Convocatòria plurianual de subvencions per a iniciatives municipals de millora d’àrees urbanes 
d’interès comercial, 2018-2020 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i 

règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

- Promoure 
l’adequació i 
embelliment de 
l’espai públic urbà en 
centres d’activitat 
comercial i/o 
empresarial. 

- Ajuntaments. - L1: Projectes 
d’inversió 
pública a/c 
d’entitats locals 
per a fomentar 
l’economia 
local. 

70.43110.76200 

 

- Convocatòria 
pública 
plurianual en 
règim de 
concurrència 
competitiva. 

1.000.000€ 
(2018) 

3.000.000€ 
(2019) 

3.000.000€ 
(2020) 

Anualitats 
2018, 
2019 i 
2020. 

 

 

DEPARTAMENT: ECONOMIA I HISENDA 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ECONÒMICA (43110) 

DENOMINACIÓ: Convocatòria d’ajudes al finançament de projectes empresarials en el sector audiovisual, 2018-2020 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 
Línies de subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

- Promoure iniciatives 
empresarials del sector 
audiovisual, com a 
estratègia de promoció 
econòmica local. 

- Empreses 
del sector 
audiovisu
al de les 
Illes 
Balears. 

- Ajudes de 
minimis en 
concepte de cost 
d’aval i 
bonificació 
d’interessos 
bancaris, 
tramitades per 
l’entitat 
col·laboradora 
ISBA, Societat 
de Garantia 
Recíproca. 

70.43110.47101 

 

- 
Convocatòria 
pública en 
règim de 
concurrència 
no 
competitiva. 

131.250€ 
(2018) 

93.750€ 
(2019) 

93.750€ 
(2020) 

- Projectes 
d’inversi
ó que 
finalitzin 
el 
31/12/20. 

 

 

DEPARTAMENT: ECONOMIA I HISENDA 

PROGRAMA: INFORMACIÓ TURÍSTICA (43210) 

DENOMINACIÓ: Convocatòria de subvencions de promoció dels serveis municipals d’informació turística 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i 

règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

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

- Ajuntaments 
amb població 
inferior a 

- L1: 
Subvencions 
per a les 
despeses de 

70.43210.46200 

70.43210.46300 

- Convocatòria 
pública en 
règim de 
concurrència 

376.000€ 
(2018) 

376.000€ 

Any 2018. 
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turística. 

- Millorar la 
senyalització per 
afavorir l’accés i el 
coneixement dels 
recursos locals 
d’interès pels 
visitants i la 
identificació dels 
serveis d’informació. 

50.000 h. 

- Mancomunitats. 

 

funcionament 
d’oficines 
d’informació 
turística 
municipal. 

- L2: 
Subvencions 
per a realitzar 
obres de 
millora de les 
oficines 
d’informació 
turística 
municipal. 

70.43210.76200 

 

no 
competitiva. 

 

(2019) 

376.000€ 
(2020) 

 

 

 

DEPARTAMENT: ECONOMIA I HISENDA 

PROGRAMA: ARTESANIA (43900) 

DENOMINACIÓ: Convocatòria de subvencions de foment de l’artesania 2018 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i 

règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

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

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

 

- Microempreses 
i autònoms 

- Assalariats 
(L3) 

- Associacions i 
entitats no 
lucratives 

- L1: 
Organització 
d’activitats de 
foment 

- L2: 
Participació a 
fires 

- L3: Millora de 
la formació 
professional 

- L4: Difusió 
dels oficis 
artesans 

- L5: Millora 
dels tallers 
artesans 

- L6: Foment de 
l’associacionis
me artesà 

70.43900.47900  

70.43900.48900 

70.43900.77900 

70.43900.78900 

 

- Convocatòria 
pública en 
règim de 
concurrència 
competitiva. 

 

280.000€ 
(2018) 

280.000€ 
(2019) 

280.000€ 
(2020) 

 

 

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

 

DEPARTAMENT: ECONOMIA I HISENDA 

PROGRAMA: ARTESANIA (43900) 

DENOMINACIÓ: Premis anuals d’Artesania 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i 

règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 

anys) 

Termini 

d’execució 

- Contribuir al prestigi 
dels oficis artesans 
de Mallorca i 
reconèixer 
l’excel·lència en el 
disseny i producció 
artesanals 

- Promoure la iniciació 
entre els joves en 
formació a l’activitat 
artesana 

- Artesans i 
artesanes 
(microempre
ses o 
professionals
) 

- Alumnes 
d’escoles de 
formació 
(Cat. D) 

- Categoria A: 
Producte 
Artesà i 
Disseny 
(Guanyador/a 
i finalista) 

- Categoria B: 
Impuls i 
Avantguarda 
(Guanyador/a 
i finalista) 

- Categoria C: 

70.43210.48100 

 

- Convocatòria 
pública en 
règim de 
concurrència 
competitiva 

 

10.000€ 
(2018) 

10.000€ 
(2019) 

10.000€ 
(2020) 

Per a les 
categories A i 
B, les obres 
s’han d’haver 
realitzat en els 
24 mesos 
anteriors a la 
publicació de 
la 
convocatòria. 
Per a la 
categoria C, 
no escau la 
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 Trajectòria 
Artesana 

determinació 
de termini 
d’execució 
per tractar-se 
de 
reconeixement 
a una 
trajectòria 
superior als 
20 anys 
d’experiència 

 

DEPARTAMENT: ECONOMIA I HISENDA 

PROGRAMA: ECONOMIA I HISENDA (93120) 

DENOMINACIÓ: Beques per a la pràctica formativa d’estudiants o recent graduats amb estudis universitaris i/o 
formació professional. 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i 

règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

- Facilitar el procés de 
transició cap la vida 
professional o 
empresarial del jovent 
qualificat inexpert 

- Estudiants 
universita
ris o de 
formació 
profession
al 

- Recents 
graduats 
d’estudis 
universita
ris o de 
formació 
profession
al 

- Beques de 
formació i 
pràctiques 

70.93120.48100 

 

- Convocatòria 
oberta en 
concurrència 
competitiva 

 

15.000€ 
(2018) 

15.000€ 
(2019) 

15.000€ 
(2020) 

 

- Quan es 
tracti de 
beques 
regulades 
en acord 
de 
cooperaci
ó 
educativa 
o 
col·labora
ció 
acadèmic
a, en 
funció del 
règim 
específic 

- Quan es 
tracti de 
beques de 
formació 
regulades 
amb bases 
pròpies, la 
durada 
màxima 
serà de 12 
mesos, en 
períodes 
trimestral
s, dins 
l’exercici 
correspon
ent 

 

DEPARTAMENT: ECONOMIA I HISENDA 

PROGRAMA: ECONOMIA I HISENDA (93120) 

DENOMINACIÓ: Conveni amb la Fundació Universitat-Empresa per la creació del Màster en Gestió de Polítiques 
Públiques 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i 

règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

- Millorar la formació 
del capital humà 

- Fundació 
Universit

- Conveni de 
col·laboració 

70.93120.4890x - Concessió 
directa 

35.000€ - Any 
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vinculat a 
l’administració del 
sector públic local, com 
a factor de promoció 
del desenvolupament 
econòmic i social de 
Mallorca 

at-
Empresa 
de les 
Illes 
Balears.. 

interadministrati
u. 

 prevista 
nominativam
ent en el 
Pressupost. 

 

(2018) 

30.000€ 
(2019) 

15.000€ 
(2020) 

natural. 

 

 

DEPARTAMENT: ECONOMIA I HISENDA 

PROGRAMA: ECONOMIA I HISENDA (93120) 

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

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i 

règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

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

- Fundació 
Universit
at-
Empresa 
de les 
Illes 
Balears 

- Conveni de 
col·laboració 
interadministrati
u 

70.93120.48904 

 

- Concessió 
directa 
prevista 
nominativam
ent en el 
Pressupost 

30.000€ 
(2018) 

30.000€ 
(2019) 

30.000€ 
(2020) 

- Any 
natural 

 

 
PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE L’INSTITUT MALLORQUÍ 

D’AFERS SOCIALS (IMAS) 2018 
 

 

ÀREA: GERÈNCIA 

PROGRAMA: SERV. AUTORITZACIONS I INSPECCIONS (23102) 

DENOMINACIÓ: Convocatòria de subvenció per a inversions destinades a l'autorització i acreditació dels serveis i/o 
centres adreçats a l'atenció de població del sistema de protecció de menors i d'inclusió. 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 
Línies de subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

- Adequar les 
instal·lacions, recursos, 
serveis i/o centres del 
sistema de protecció de 
menors i d'inclusió de 
cara a la seva 
autorització i 
acreditació.  

Entitats que 
gestionen 
serveis 
adreçats al 
col·lectiu de 
persones del 
sistema de 
protecció de 
menors i 
d'inclusió.  

Subvenció per 
millorar els serveis, 
les instal·lacions; 
equipaments i 
infraestructures dels 
serveis i/o centres 
esmentats.  

00.23102.78001 

 

Convocatòria 
pública en 
règim de 
concurrència 
competitiva. 

 

20.000€ 
(2018) 

850.000€ 
(2019) 

850.000€ 
(2020) 

Gener-
Desembre 
2018 

 

ÀREA: ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA 

PROGRAMA: ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA (23129) 

DENOMINACIÓ: Convocatòria de subvencions individuals per a persones majors 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 
Línies de subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 
Termini 

d’execució 

Donar suport per 
l’adquisició d’ajudes 
tècniques (audífons, 
cadires de rodes,...) amb la 
finalitat de suplir o 
complementar la seva 
limitació i mancances 

Persones 
majors de 65 
anys 

 

Subvenció per 
compra d'ajudes 
tècniques 

10.23129.78901 

 

Convocatòria 
pública 

 

275.000€ 
(2018) 

275.000€ 
(2019) 

275.000€ 

Exercici 
2018 
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funcionals, facilitant el 
desenvolupament de la 
seva vida diària, 
augmentant-ne la qualitat 
de vida i el benestar 
social.. 

(2020) 

 

ÀREA: INCLUSIÓ SOCIAL 

PROGRAMA: INSERCIÓ SOCIAL I IMMIGRACIÓ (23152)  

DENOMINACIÓ: 

Convocatòria de subvenció per a població amb risc d'exclusió social mitjançant ajudes econòmiques 
adreçades a entitats que duen a terme activitats de suport als Serveis Socials d'Atenció Primària i 
activitats de suport per a persones en situació d'exclusió social amb problemes afegits de salut per a 
l'any 2018. 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 
Línies de 

subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i 

règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

-Prestar servei d'atenció 
directa a la població amb 
risc d'exclusió social a 
través dels professionals 
dels serveis socials.  

-Prestar serveis d'atenció 
directa a població en 
situació d'exclusió social 
severa a través de la 
cobertura de necessitats 
bàsiques.  

Entitats que 
duen a terme 
activitats de 
suport als 
Serveis 
Socials 
d'Atenció 
Primària i 
activitats de 
suport per a 
persones en 
situació 
d'exclusió 
social amb 
problemes 
afegits de 
salut per a 
l'any 2018 

- L1: Subvenció 
per a l'atenció de 
la població amb 
risc d'exclusió 
social i amb 
problemes 
afegits de salut 
per a l'any 2018 
(400.000€) 

 

30.23152.48000 

 

- Convocatòria 
pública en 
règim de 
concurrència 
competitiva. 

 

400.000€ 
(2018) 

400.000€ 
(2019) 

400.000€ 
(2020) 

Gener-
Desembre 
2018 

 

ÀREA: PERSONES AMB DISCAPACITAT 

PROGRAMA: ENTITATS/PERSONES AMB DISCAPACITAT (23142) 

DENOMINACIÓ: Convocatòria de Subvencions a entitats sectorials 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 
Línies de subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

Donar suport a les entitats 
i associacions sense ànim 
de lucre, que 
desenvolupen la seva 
activitat en l’àmbit dels 
Serveis Socials en el 
desenvolupament de 
programes, projectes i 
actuacions socials 
sectorials, de caràcter 
preventiu, assistencial i 
d’inserció de les persones 
que es troben en situació o 
risc d’exclusió social.  

Entitats del 
tercer sector 
social 
(serveis 
socials) 

Convocatòria de 
Subvencions a 
entitats sectorials 

40.23142.48905 Convocatòria 
pública en 
règim de 
concurrència 
competitiva. 

300.000€ 
(2018) 

600.000€ 
(2019) 

350.000€ 
(2020) 

 

1gen 2018 
- 31 des 
2018 

 

ÀREA: PERSONES AMB DISCAPACITAT 

PROGRAMA: ENTITATS/PERSONES AMB DISCAPACITAT (23142) 

DENOMINACIÓ: Ajudes individuals per a persones amb discapacitat 
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Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 
Línies de subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

Aquestes ajudes estan 
adreçades a l’atenció dels 
problemes específics de 
persones amb discapacitat 
física, psíquica i/o 
sensorial amb un grau de 
discapacitat igual o 
superior al 33%, per a que 
puguin accedir a les 
ajudes tècniques i 
adaptacions que 
necessiten per estar en 
condicions d’igualtat 
d’oportunitats que la resta 
de ciutadans, d’acord a la 
Llei General de les 
Persones amb Discapacitat 
(RDL 1/2013). 

Persones 
amb 
discapacitat 

Ajudes individuals 
per a persones amb 
discapacitat 

40.23142.48901 Convocatòria 
pública en 
règim de 
concurrència 
no 
competitiva. 

250.000€ 
(2018) 

300.000€ 
(2019) 

300.000€ 
(2020) 

 

1 gener 
2018 a 31 
desembre 
2018 

 

ÀREA: PERSONES AMB DISCAPACITAT 

PROGRAMA: VALORACIÓ, AVALUACIÓ I SEGUIMENT (23128) 

DENOMINACIÓ: Convocatòria de Subvenció de Suport a l’habitatge 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 
Línies de subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

El suport a l’habitatge és 
un recurs específic per a 
promoure l’autonomia de 
les persones amb 
discapacitat a la seva llar i 
que gaudeixin de un nivell 
d’independència i inclusió 
social similar al de 
qualsevol ciutadà, amb els 
suports necessaris. El 
suport es presta els 365 
dies de forma flexible 
adequant l’horari i 
calendari a les necessitats 
de cada persona, així com 
a la seva situació social i 
familiar. 

Persones 
amb 
discapacitat 

Convocatòria de 
suport a l’habitatge 

40.23128.48005 Convocatòria 
pública en 
règim de 
concurrència 
no 
competitiva. 

1.115.812€ 
(2018) 

0€ (2019) 

0€ (2020) 

 

1 gener 
2018 a 30 
de juny de 
2018 

 

ÀREA: PERSONES AMB DISCAPACITAT 

PROGRAMA: VALORACIÓ, AVALUACIÓ I SEGUIMENT (23128) 

DENOMINACIÓ: Funció tutelar 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 
Línies de subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

Les activitats de suport a 
la funció tutelar es 
dirigeixen a persones amb 
discapacitat intel·lectual, 
legalment incapacitades, i 
tenen per objecte vetllar 
per la persona tutelada 
amb la finalitat de fer tot 
el que sigui necessari per 
al seu benestar i 
desenvolupament integral; 

Persones 
amb 
discapacitat  

Convocatòria de 
Funció tutelar 
(290.000) 

40.23128.48003 Convocatòria 
pública en 
règim de 
concurrència 
no 
competitiva. 

175.000€ 
(2018) 

0€ (2019) 

0€ (2020) 

 

1 gener 
2018 a 30 
de juny de 
2018 
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l’Administració dona un 
suport a les fundacions 
tutelars que representen la 
persona tutelada i 
administren els seus bens, 
d’acord amb l’encàrrec fet 
per l’autoritat judicial 
competent. 

 

ÀREA: PERSONES AMB DISCAPACITAT 

PROGRAMA: VALORACIÓ, AVALUACIÓ I SEGUIMENT (23128) 

DENOMINACIÓ: 
Convocatòria de Subvencions a entitats privades sense afany de lucre que desenvolupen projectes 
d'Atenció Integral i Promoció de l'autonomia per a persones amb discapacitat associada a un diagnòstic 
de salut mental 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 
Línies de subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

La posada en marxa i 
desenvolupament de 
projectes d’atenció 
integral i promoció de 
l’autonomia per a 
persones amb discapacitat 
associada a un diagnòstic 
de salut mental a l’àmbit 
territorial de Mallorca.  

Persones 
amb 
discapacitat 
associada a 
un diagnòstic 
de salut 
mental 

Ajudes 
econòmiques a 
entitats del sector de 
salut mental per a 
l'atenció de 
persones que estan 
excloses dels 
circuits normalitzats 
d'accés als serveis.  

40 23128 
48006 

Convocatòria 
pública en 
règim de 
concurrència 
competitiva. 

250.000€ 
(2018) 

125.000€ 
(2019) 

125.000€ 
(2020) 

 

Exercici 
2018 

 

ÀREA: PERSONES AMB DISCAPACITAT 

PROGRAMA: RESPONSABILITAT SOCIAL I COOPERACIÓ (23159) 

DENOMINACIÓ: Premis Consell de Mallorca a la innovació social 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 
Línies de subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

 Reconèixer l’important 
esforç de moltes persones 
i entitats per a millorar 
l’atenció i la qualitat de 
vida les persones més 
necessitades, així com 
reconèixer la tasca que fan 
les persones, els 
professionals i les entitats 
a favor de la 
sensibilització de la 
ciutadania. 

Entitats 
públiques o 
privades i 
persones 
físiques. 

- Premis a la 
innovació social: un 
premi de dotze mil 
(12.000) euros, un 
premi de deu mil 
(10.000) euros i dos 
premis de set mil 
(7.000) euros 
cadascun  

- Premi Pere 
Mascaró als estudis 
i investigacions: un 
premi de set mil 
(7.000) euros. 

- Premi a la millor 
campanya de 
sensibilització: un 
premi de cinc mil 
(5.000) euros. 

40 23159 
48101 

Convocatòria 
pública en 
règim de 
concurrència 
competitiva 

48.000€ 
(2018) 

48.000€ 
(2019) 

48.000€ 
(2020) 

 

 

Exercici 
2018 

 

 
PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE INSTITUT DE L’ESPORT HÍPIC 

DE MALLORCA (IEHM) 2018 
 

ENTITAT: INSTITUT DE L’ESPORT HIPIC DE MALLORCA 

PROGRAMA: GESTIÓ HIPODROMS IEHM (34230) 



 45 

DENOMINACIÓ: SUBVENCIÓ FEDERACIÓ BALEAR DE TROT P/ gestió premis cavalls 2018 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 
Línies de subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

Donar suport i 
promocionar el mon del 
cavall, així com la millora 
de la raça trotona i la 
repercussió que en 
conseqüència es produeix, 
en la economia del sector 
primari de la nostra illa. 
Promocionar la cultura 
hípica mallorquina 
mitjançant la realització 
d’esdeveniments esportius 
a l’hipòdrom Son Pardo i 
Municipal de Manacor, 
relacionats amb el mon 
del cavall. 

- Sector 
primari. 

- Propietaris 
i personal 
relacionat 
amb la 
cura, 
entrename
nt i 
competici
ó 
esportiva, 
dels 
cavalls 
participant
s en les 
jornades 
de 
carreres 
dels 
hipòdroms 
(1.100) 

- Premi per a la 
participació en 
les jornades de 
carreres dels 
hipòdroms Son 
Pardo i 
Municipal de 
Manacor 

01.34230.48901 Subvenció 
Nominativa 
a la 
Federació 
Balear de 
Trot 

920.000€ 

920.000€ 

920.000€ 

Any 2018 

Any 2019 

Any 2020 

 

ENTITAT: INSTITUT DE L’ESPORT HIPIC DE MALLORCA 

PROGRAMA: GESTIÓ HIPODROMS IEHM (34230) 

DENOMINACIÓ: Convocatòria de subvencions en espècie servei d’ambulàncies per a entitats sense ànim de lucre que 
desenvolupen activitats esportives hípiques en Mallorca durant l’any 2018 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i 

règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

Promocionar la cultura 
hípica mallorquina en les 
seves diferents modalitats 
mitjançant la realització 
d’esdeveniments esportius 
a l’illa de Mallorca.  

Entre les despeses 
d’aquests esdeveniments 
es troba la de contractar 
un servei d’ambulàncies 
per cobrir possibles 
accidents durant les 
proves.  

Per aquest motiu l’Institut 
vol subvencionar els clubs 
i entitats esportives 
hípiques que realitzin 
activitats o esdeveniments 
esportius, mitjançant la 
corresponent convocatòria 
de subvencions en 
espècie. 

- Entitats 
privades 
sense ànim 
de lucre 
que 
desenvolup
in al 2018, 
activitats o 
esdevenime
nts 
esportius 
hípics. 

 

- Convocatòria de 
subvencions en 
espècie 
d’ambulàncies. 

01.34230.48902 Convocatòria 
subvencions 
en espècie 
d’ambulàncies 
per clubs i 
entitats 
esportives 
hípiques 

9.000€ 

9.000€ 

9.000€ 

Any 2018 

Any 2019 

Any 2020 

 
PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DEL CONSORCI SERRA DE 

TRAMUNTANA 2018 
 

ENTITAT: CONSORCI SERRA DE TRAMUNTANA 
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PROGRAMA: CONSORCI SERRA DE TRAMUNTANA (33615) 

DENOMINACIÓ: Subvenció a l’Alianza de Paisajes Culturales 2018 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

Consolidar la presència i 
participació del Consorci 
Serra de Tramuntana en 
els diferents estaments 
d’àmbit estatal com el 
Ministerio de Cultura i la 
xarxa de gestors de llocs 
Patrimoni Mundial a 
d’Espanya, Alianza de 
Patrimonios Culturales de 
España. Des del Consorci 
es faran les gestions 
oportunes per convidar a 
delegacions de la Unesco 
o d’altres llocs declarats 
patrimoni mundial a 
visitar-nos o visitar-los a 
ells per fomentar llaços 
d’unió. 

- Alianza de 
Paisajes 
Culturales  

Subvenció 
nominativa 
Alizanza de 
Paisajes 
Culturales 
2018 

 

00.33615.46600 

 

Nominativa 2018: 
4.000’00€ 

2019: 
4.000’00€ 

2020: 
4.000’00€ 

Exercici 
2018 

 

ENTITAT: CONSORCI SERRA DE TRAMUNTANA 

PROGRAMA: CONSORCI SERRA DE TRAMUNTANA (33615) 

DENOMINACIÓ: Convocatòria premis protecció de la Serra 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

Donar reconeixement 
institucional a escoles, 
entitats o persones que 
hagin realitzat accions que 
contribueixin o hagin 
contribuït a la protecció de 
la Serra o al seu 
desenvolupament 
econòmic sostenible. 

- Entitats 
jurídiques 
sense 
ànim de 
lucre i 
particulars 

- Premis 
protecció de la 
Serra 

00.33615.48100 

 

Concurrència 
competitiva 

2018: 
20.000’00€ 

2019: 
20.000’00€ 

2020: 
20.000’00€ 

Exercici 
2018 

 

ENTITAT: CONSORCI SERRA DE TRAMUNTANA 

PROGRAMA: CONSORCI SERRA DE TRAMUNTANA (33615) 

DENOMINACIÓ: Convocatòria per a la custòdia del Territori 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

Promoure acords i 
actuacions per a la 
custòdia del territori amb 
l'objectiu de conservar el 
patrimoni cultural, natural 
d’acord amb les finalitats 
dels estatuts del Consorci 
de la Serra de Tramuntana 
i la biodiversitat, d'acord 
amb la Llei 5/2005, de 26 
de maig, per a la 
conservació dels espais de 
rellevància ambiental de 

- Entitats 
dedicades 
a la 
custòdia 
del 
territori 

- Custòdia 
del 
Territori. 

 

00.33615.48900 

 

Concurrència 
competitiva 

2018: 
30.000’00€ 

2019: 
30.000’00€ 

2020: 
30.000’00€ 

Exercici 
2018 
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les Illes Balears. 

 

ENTITAT: CONSORCI SERRA DE TRAMUNTANA 

PROGRAMA: CONSORCI SERRA DE TRAMUNTANA (33615) 

DENOMINACIÓ: Transferències de capital a ajuntaments i particulars 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 

Línies de 

subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment 

i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

Promoure la recuperació 
dels valors de caire 
patrimonial i paisatgístics 
que foren essencials en la 
declaració com a 
patrimoni mundial de la 
Serra de Tramuntana, com 
ara preservació del 
paisatge agrícola i el seu 
entorn, d’espais forestals 
i/o agrícoles de titularitat 
municipal, així com 
elements etnològics i 
arquitectònics vinculats a 
la declaració que estiguin 
situats dins l’àmbit 
territorial de la Serra de 
Tramuntana que ve 
determinat en l’article 5 
dels Estatuts del Consorci. 
Totes les intervencions 
s’hauran de dur a terme 
respectant les tècniques i 
els materials originals. 

- Ajuntaments 
i particulars 

- Recuperació 
elements 
etnològics. 

- Recuperació 
elements 
arquitectònics. 

- Recuperació 
forestal. 

- Recuperació 
agrícola 

00.33615.76200 

00.33615.78900 

Concurrència 
competitiva 

2018: 
600.000’00€ 

2019: 
600.000’00€ 

2020: 
600.000’00€ 

Exercici 
2018 

 
 

DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA BANDERA I ESCUT MUNICIPAL DE 
L’AJUNTAMENT DE SANTANYÍ.  

Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu de Desenvolupament Local: 

Antecedents: 

1.- L’Ajuntament de Santanyí ha tramés a aquest Consell, amb data d’entrada en el 
Registre General d’aquest Consell de 28 d´agost de 2017, l’expedient tramitat en relació a 
la modificació de la bandera i escut municipal.  

2.- L’expedient municipal conté els documents exigits per l’article 3 del Decret 7/1988, 
d'11 de febrer, pel qual es regula el procediment per a l'adopció, modificació o rehabilitació 
d'escuts i banderes de les entitats locals de les Illes Balears, igualment, hi consta el 
certificat de l’aprovació del projecte per acord de la majoria absoluta del Ple de 
l’Ajuntament. 

3.- S’ha sol·licitat l’informe preceptiu de la Real Academia de la Historia, que s’ha emès el 
dia 1 de desembre de 2017, amb data d’entrada en el Registre General d’aquest Consell de 
27 de desembre de 2017, en sentit favorable a l’aprovació definitiva dels models proposats. 

Fonaments Jurídics: 
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I. L’article 22.2.b), en relació amb l’art. 47.2.e), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local, i l’article 10 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal 
i de règim local de les Illes Balears, preceptuen que l’adopció o la modificació de l’escut, 
ensenya o bandera requereixen l’acord de la majoria absoluta del Ple de la Corporació 
Municipal 

II. D’acord amb l’article 1.7 de la Llei 8/1993, d’1 de desembre, d’atribució de 
competències als Consells Insulars en matèria de règim local, correspon al Consell Insular 
l’aprovació de l’adopció, modificació o rehabilitació d’escuts i banderes de les entitats 
locals. 

III. El procediment es troba establert en el Decret 7/1988, d'11 de febrer, pel qual es regula 
el procediment per a l'adopció, modificació o rehabilitació d'escuts i banderes de les entitats 
locals de les Illes Balears. 

IV. L’òrgan competent per a la seva resolució és el Consell Executiu en virtut del disposat 
en l’article 12 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, i l’article 28 del 
Reglament Orgànic del Consell de Mallorca. 

Per tot l’exposat anteriorment, s’eleva al Consell Executiu del Consell de Mallorca la 
següent: 

Proposta d’Acord: 

1r.- Aprovar l’adopció de la modificació de la bandera i l´escut municipal de Santanyí  de 
conformitat amb l’Acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 11 d´agost de 2017, 
d’acord amb la descripció que s’adjunta com a Annex. 

2n.- Notificar el present Acord a l’Ajuntament de Santanyí i procedir a la seva publicació 
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el Butlletí Oficial de l’Estat.  

 

ANNEX 

Color de fons de la tela: vermell oscur concretament burdeus C/043.  

Escut sobre aquest fons: quatre barres vermelles verticals sobre fons groc (escut reial) i 
amb l´Escut de Santanyí (l´Agnus Dei) enmig. L´escut va vorejat per un bordó daurat en 
el cas de la bandera de gala i color ocre en les banderes estampades.  
 
 


