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Introducció
El Pla Estratègic de Subvencions es pot definir, d’una manera succinta, com
l’instrument de racionalització de la despesa pública en matèria de subvencions.
En el Pla Estratègic de Subvencions es reflecteixen els principals eixos de les
polítiques públiques que es duen a terme com a instrument de foment d’una
determinada activitat d’utilitat pública o d’interès social o de promoció d’una
finalitat pública, i de distribució de la despesa pública de la manera més equitativa
possible, tot tenint en compte que qualsevol disposició de fons que faci
l’Administració ha d’obeir a un fi públic.
En aquest sentit, l’article 31.2 de la Constitució espanyola de 1978 disposa que la
despesa pública ha de fer una assignació equitativa dels recursos públics i la seva
programació i execució ha de respondre a criteris d’eficiència i economia. Així, el
Tribunal de Comptes, en l’informe de fiscalització núm. 1052, de 30 d’octubre de
2014, dels plans estratègics de subvencions elaborats per diversos ministeris,
manifesta que «l’activitat subvencional de l’Administració pública s’ha de
planificar amb l’objectiu de fer una assignació equitativa, eficaç, eficient i
econòmica dels recursos públics amb ple sotmetiment a la llei i al dret, en
coherència amb els principis constitucionals declarats en els articles 31.2 i 103.1
de la Carta Magna».
Aquesta planificació adquireix més rellevància si es té en compte la importància
quantitativa i qualitativa de l’activitat subvencional de les entitats integrants del
sector públic, que s’utilitza com a eina per a la implementació de polítiques
públiques, com també l’absència de contraprestació en la concessió de
subvencions que fan més necessària, encara, la determinació d’objectius.
Un dels principals instruments per a la planificació de l’activitat subvencional és el
Pla Estratègic de Subvencions que es regula en la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i en el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions (LGS).
L’exigència del Pla Estratègic de Subvenciones fou una novetat introduïda per la
LGS que obliga a totes les administracions públiques.
La LGS estableix en l’article 8.1, amb caràcter de norma bàsica, la necessitat
d’elaborar un pla estratègic en el qual es posin en relleu els objectius i efectes que
es pretenen aconseguir mitjançant les subvencions, com també els costs
previsibles i les seves fonts de finançament.

En termes anàlegs als establerts per la legislació estatal, l’article 6, relatiu als
principis d’actuació administrativa, del Text refós de la Llei de subvencions,
aprovat per Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, estableix que:
1. Per acord del Consell de Govern, a proposta del conseller competent en matèria d’hisenda i
pressuposts, s’ha d’aprovar un o diversos plans estratègics de subvencions, d’acord amb
la informació i les propostes que, a aquest efecte, presentin les conselleries i les entitats
de dret públic que en depenen, llevat de les subvencions a què es refereix l’apartat 1 de
l’article 7 d’aquesta Llei i les establertes per la Unió Europea, l’Estat o un altre ens públic,
la gestió de les quals correspongui, totalment o parcialment, a l’Administració de la
Comunitat Autònoma.
Els plans han de concretar, almenys, l’abast temporal, els objectius i els efectes que es
pretenen, els terminis de consecució, els costs previsibles i les fonts de finançament, tot
dins el marc dels objectius d’estabilitat pressupostària i de la programació pressupostària
pluriennal. Així mateix, els plans han d’especificar la incidència eventual sobre el mercat
dels objectius que es pretengui aconseguir i, si n’és el cas, l’orientació d’aquests objectius
cap a la correcció de les errades que s’identifiquin perquè la distorsió del mercat sigui
mínima.
2. Les subvencions regulades en aquesta Llei s’han de gestionar d’acord amb els principis
següents:
a) Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació.
b) Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l’òrgan o entitat concedent.
c) Eficiència en l’assignació i la utilització dels recursos públics.

Correspon, per tant, al Consell de Govern l’aprovació del Pla Estratègic de
Subvencions de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a
proposta de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, dins el seu
àmbit de competències, l’elaboració del qual es du a terme d’acord amb les
propostes de les distintes conselleries que conformen el Govern de les Illes
Balears i les entitats de dret públic que en depenen, tot tenint en compte
l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la seva programació pressupostària
pluriennal.
El Pla ha de concretar l’abast temporal, els objectius i els efectes que es pretenen
aconseguir, els terminis de consecució, els costs previsibles i les fonts de
finançament. Així mateix, el pla ha d’especificar la incidència eventual sobre el
mercat dels objectius que es pretenguin aconseguir i, si escau, l’orientació
d’aquests objectius cap a la correcció de les errades que s’identifiquin perquè la
distorsió del mercat sigui mínima.
Tot i que la llei deixa clar quines subvencions no formen part del seu àmbit
d’aplicació, es fan constar dins el Pla algunes d’aquestes subvencions atesa la

seva importància tant estratègica, dins les polítiques públiques del Govern, com
econòmica, per la seva incidència en els pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Ara bé, el Pla no inclou les subvencions a les quals no s’han d’aplicar els principis
de publicitat i concurrència, perquè la concessió o quantia està imposada per una
norma de rang legal o perquè, en determinats supòsits puntuals i excepcionals,
hi ha raons que en dificulten la concurrència pública, ni tampoc els ajuts
econòmics amb càrrec als pressuposts generals de la Comunitat Autònoma que
no tenen la consideració de subvenció, els quals, per tant, es regeixen per la seva
normativa específica, com ara les bonificacions a favor dels usuaris de béns de
domini públic o de serveis públics aplicables als preus corresponents.
Una vegada rebudes les propostes de les diverses conselleries i de les entitats de
dret públic que en depenen, la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques
ha coordinat l’elaboració del Pla Estratègic de Subvencions per als exercicis
pressupostaris 2018 a 2020, que ha de servir de marc per a la concessió de les
subvencions resultants de les convocatòries que publiquin els òrgans competents
de les conselleries i les entitats públiques al llarg d’aquests anys, com també les
publicades durant l’any 2017 amb caràcter anticipat de despesa.
1. Àmbit subjectiu
El Pla Estratègic de Subvencions de l’Administració autonòmica es conforma en
un únic document en què s’integren totes les conselleries i les entitats de dret
públic que en depenen.
2. Naturalesa jurídica
Com ja s’ha indicat abans, el Pla Estratègic de Subvencions és un instrument de
racionalització de la despesa pública en matèria de subvencions; ara bé, es pot
afegir que, a més, és un document de planificació estratègica que recull les línies
de subvencions previstes d’acord amb els principals eixos de les polítiques
públiques que es duen a terme, com a instrument de foment d’una determinada
activitat d’utilitat pública o d’interès social o de promoció d’una finalitat pública,
de conformitat amb uns determinats objectius estratègics.
El Pla Estratègic de Subvencions té caràcter programàtic i no crea, per tant, drets
ni obligacions, i la seva efectivitat queda condicionada a la publicació de les
convocatòries concretes que es duguin a terme, com també a les disponibilitats
pressupostàries de cada exercici.

Com assenyala el Tribunal de Comptes en l’informe núm. 1052, de 30 d’octubre de
2014, els plans estratègics no tenen rang normatiu i es configuren com a
instruments de gestió de caràcter programàtic la virtualitat dels quals es
manifesta en l’àmbit intern de l’Administració, sense incidència directa en l’esfera
dels particulars.
3. Objectius estratègics
El Pla Estratègic de Subvencions de l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears s’estructura en 6 objectius estratègics que agrupen un total de
160 línies de subvencions, la informació de les quals està individualitzada en
l’annex que s’adjunta al Pla, en què es determinen l’òrgan gestor, els objectius i
efectes que es pretenen amb cada línia, el termini per a la seva consecució, les
fonts de finançament, els costs previsibles i la seva incidència sobre el mercat.
Els objectius estratègics que recull el Pla Estratègic de Subvencions són els
següents:

OBJECTIU I
DIVERSIFICACIÓ DEL MODEL ECONÒMIC

LÍNIA

CONVOCATÒRIA
I.1.1 Subvencions dirigides a agrupacions empresarials
innovadores i clústers de coneixement

I.1.2 Ajuts a pimes i agrupacions sense ànim de lucre que
facin recerca, desenvolupament tecnològic o innovació
per dur a terme accions en matèria de transferència del
coneixement i activitats innovadores

I.1. Transferència del
coneixement

I.1.3 Ajuts a pimes i agrupacions sense ànim de lucre que
facin recerca, desenvolupament tecnològic o innovació
per dur a terme accions en matèria de transferència del
coneixement i activitats innovadores
I.1.4 Subvencions dirigides a agrupacions empresarials
innovadores i clústers del coneixement de nova creació i
consolidació dels existents
I.1.5 Subvencions dirigides a agrupacions empresarials
innovadores i clústers del coneixement

I.2.1 Formació mitjançant la incorporació a grups de
recerca per elaborar tesis doctorals en centres o unitats
de recerca i desenvolupament tecnològic
I.2.2 Incorporació de personal investigador al sistema de
ciència de les Illes Balears (contractes postdoctorals)

I.2. Recerca

I.2.3 Incorporació al sistema de ciència d’investigadors
amb contractes Ramon y Cajal o Miguel Servet
I.2.4 Incorporació de personal tècnic de suport a la
recerca dels grups d’R+D
I.2.5 Donar suport als grups de recerca del sistema
d’innovació de les Illes Balears

I.2.6 Accions de divulgació de la recerca científica que fan
les entitats de les Illes Balears
I.2.7 Ajuts per fer estades breus a centres d’R+D
espanyols o estrangers (borses de viatges)
I.2.8 Subvencions per dur a terme projectes de recerca
bàsica i/o aplicada
I.2.9 Ajuts per a la ramaderia. Beques per dur a terme
projectes d’investigació aplicada
I.3.1 Ajuts als emprenedors, a les emprenedores i a la
micro, petita i mitjana empresa de les Illes Balears per
cobrir el cost del aval de la Societat de Garantia
Recíproca de les Illes Balears, ISBA, SGR, o els interessos
d’operacions de finançament
I.3.2 Ajuda a la micro, petita i mitjana empresa industrial
de les Illes Balears per cobrir despeses financeres
d’operacions d’inversió productiva, previstes en el Pla
Estratègic Industrial

I.3. Foment de
l’emprenedoria

I.3.3 Promoció de l’esperit empresarial i cultura
industrial, foment del factor emprenedor a la industria
balear, exploració de nous mercats, accions d’atracció
d’inversió exterior, activitat de sensibilització industrial,
ajuts a centres tecnològics i col·laboració amb altres
centres i entitats
I.3.4 Foment de l’economia social i difusió d’aquestes
formes empresarials

I.3.5 Ajuts al treball autònom

I.3.6 Ajuts per dotar de capital circulant a les empreses
agràries i pesqueres

I.4.1 Ajuts per la promoció del teixit comercial, plans de
millora competitiva, plans de màrqueting i disseny i
actuacions de millora de la competitivitat del teixit
comercial
I.4.2 Ajuts destinats a promoure la continuïtat de les
empreses de les Illes Balears mitjançant la planificació
dels processos de relleu empresarial
I.4.3 Promoció del teixit industrial, foment de la
modernització dels sistemes de gestió i sistemes
productius, finançament d’investigació industrial,
promoció i implantació de la transformació digital a la
indústria i impuls del disseny industrial
I.4. Millora de la
competitivitat
empresarial

I.4.4 Ajuts destinats a fomentar i impulsar la
competitivitat dels sectors productius empresarials
adreçats a agrupacions empresarials innovadores i
clústers i centres tecnològics empresarials
I.4.5 Ajuts destinats a promoure la reforma, ampliació o
millora dels recintes firals i les seves instal·lacions
I.4.6 Subvencions adreçades a operadors de
telecomunicacions de banda ampla ultraràpida
I.4.7 Promoció d’eines TIC i dels processos basats en TIC
per a la millora de la gestió empresarial de les pimes de
les Illes Balears

I.5.1 Millorar la competitivitat de les empreses en l’àmbit
internacional i la seva adaptació a criteris de
competitivitat i qualitat, mitjançant el suport a les
empreses de l’àmbit territorial de les Illes Balears que
opten per obrir-se al nou mercat internacional, com
I.5. Internacionalització també adaptar-se a la societat de la informació
del teixit productiu de mitjançant la incorporació del comerç electrònic
compatibilitzant-lo amb la venda presencial
les Illes Balears
I.5.2 Ajuts per finançar la fase de consolidació del procés
d’internacionalització de les microempreses i pimes de
les Illes Balears, com també implantar-les a l’exterior

I.5.3 Ajuts per potenciar l’agrupació i cooperació entre
empreses per a la internacionalització dels seus
productes o serveis amb l’execució de projectes sota
l’empara d’una entitat promotora

OBJECTIU II
FOMENT I MILLORA DE L’OCUPACIÓ

LÍNIA

CONVOCATÒRIA
II.1.1 Ajuts perquè les entitats locals o ens que en depenen
contractin agents d’ocupació i desenvolupament local

II.1.2 Subvenció perquè les entitats locals o entitats que en
depenen prorroguin els contractes iniciats el 2017 dels agents
d’ocupació i desenvolupament local
II.1.3 Subvencions perquè les entitats locals o entitats que en
depenen prorroguin els contractes iniciats el 2016 dels agents
d’ocupació i desenvolupament local

II.1 Foment de
l’ocupació, la
seguretat, el
desenvolupament
econòmic i
l’orientació laboral

II.1.4 Ajuts a la millora de l’ocupabilitat de les persones
treballadores de més edat, situació d’atur de llarga durada,
contractades per executar obres o serveis d’interès general i
social, en el marc de col·laboració amb les entitats locals o
vinculades
II.1.5 Subvenció destinada a finançar els costs salarials que
derivin de la contractació de persones desocupades majors de
30 anys, en situació d’atur de llarga durada o amb períodes
llargs sense treballar, que es contractin per executar obres o
serveis d’interès general o socials, en el marc de col·laboració
amb les entitats locals o vinculades per un termini de 3
mesos, com també per contractar orientadors laborals
II.1.6 Ajuts per finançar els costs salarials que es derivin de la
contractació de persones majors de 18 anys i menors de 30
inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb
formació acadèmica o professional de grau superior
acreditada, sense o amb poca experiència laboral prèvia en la
seva formació, per executar obres o serveis d’interès general
o social

II.1.7 Subvencions a processos d’acompanyament i de
formació lligada a certificats de professionalitat i especialitats
formatives adreçades a persones en situació de vulnerabilitat
envers el mercat de treball (risc d’exclusió, població
penitenciària, discapacitat i problemàtiques de salut mental)
II.1.8 Subvenció per a processos d’acompanyament i formació
lligada a certificats de professionalitat i especialitat
formatives, adreçada a persones joves en situació d’exclusió
social inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil
II.1.9 Subvencions de quotes a la Seguretat Social derivades
de la capitalització de les prestacions per desocupació

II.1.10 Ajuts per a l’ocupació de persones amb dificultats
especials d’integració en el mercat de treball, d’acord amb
l’Estratègia Espanyola d’Activació per a l’Ocupació 2017-2020
II.2.1 Ajuts adreçats a centres i entitats de formació de les Illes
Balears inscrites i acreditades radicades en el territori de la
CAIB per a formació de persones treballadores desocupades
II.2.2 Ajuts adreçats a centres i entitats de formació inscrites i
acreditades radicades en el territori de la CAIB per a formació
de persones treballadores ocupades
II.2 Mesures de
formació professional
per a l’ocupació

II.2.3 Ajuts per a processos mixts de formació i ocupació
dirigits a persones treballadores desocupades majors de 30
anys
II.2.4 Ajuts per finançar programes mixts de formació i
ocupació dirigits a persones treballadores menors de 30 anys

II.2.5 Ajuts perquè les persones joves desocupades puguin
dur a terme estudis de programes de segona oportunitat i
cursos de formació professional per a l’ocupació

II.2.6 Ajuts adreçats a projectes formatius amb compromís de
contractació dirigits a persones treballadores desocupades

II.2.7 Subvencions adreçades als centres propis del SOIB per
desenvolupar formació per a persones treballadores
preferentment desocupades
II.2.8 Subvencions per executar un programa de formació
dual en empreses de sectors estratègics

II.2.9 Ajuts per executar un programa de formació dual basat
en un règim d’alternança amb ocupació en empreses de
sectors estratègics per a centres propis del SOIB
II.2.10 Ajuts per promoure la inserció laboral de persones
treballadores desocupades en risc d’exclusió social

II.2.11 Ajuts dirigits a persones treballadores desocupades
que cursin especialitats formatives i cursos d’idiomes A1, A2,
B1, B2 i C1 finançades pel SOIB

OBJECTIU III
LLUITA CONTRA LES DESIGUALTATS

LÍNIA

CONVOCATÒRIA
III.1.1 Ajudes individualitzades de menjador escolar per motius
socioeconòmics i de transport per al curs 2018-2019

III.1 Lluita contra
la pobresa

III.1.2 Subvencions en matèria d’habitatge (lloguer, parc públic en
lloguer i millora de l’eficiència energètica)
III.1.3 Subvencions per al lloguer d’habitatges

III.1.4 Eliminació de barreres arquitectòniques a l’interior dels
habitatges
III.1.5 Ajuts a la xarxa pública d’escoles infantils de 0 a 3 anys

III.2.1 Subvencions a entitats sense ànim de lucre per finançar
projectes de foment i suport a la igualtat d’oportunitats entre
homes i dones
III.2.2 Ajudes a la convocatòria de premis i certàmens en matèria
d’igualtats entre dones i homes
III.2.3 Ajuts a la implantació de plans d’igualtat entre homes i dones
en les empreses de les Illes Balears

III.2 Igualtat
d’oportunitats
entre homes i
dones

III.2.4 Ajuts a entitats sense ànim de lucre que treballen amb joves
embarassades sense mitjans per afrontar la maternitat, i a entitats
que treballen amb pares i mares menors de 30 anys amb fills, que
tenen necessitats econòmiques i socials
III.2.5 Ajuts destinats a finançar les despeses derivades del cost
salarial per a la contractació de dones desocupades víctimes de
violència masclista
III.2.6 Ajusts dirigits a treballadores desocupades majors de 30 anys
i dones desocupades víctimes de violència masclista
III.2.7 Ajuts i beques per transport, manutenció i allotjament de
víctimes de violència masclista
III.2.8 Ajuts a persones desocupades i dones desocupades víctimes
de violència masclista alumnes d’especialitats formatives

III.3 Prevenció de
la LGTBI-fòbia
III.4 Cooperació
internacional

III.3.1 Ajuts destinats a implementar campanyes divulgatives envers
la diversitat sexual i projectes d’intervenció sociocomunitària per
donar resposta a situacions de vulnerabilitat de persones per raó de
la seva orientació sexual
III.4.1 Subvencions adreçades a entitats sense ànim de lucre en
matèria de sensibilització i educació per al desenvolupament

III.4.2 Subvencions adreçades a entitats sense ànim de lucre per dur
a terme projectes de cooperants
III.4.3 Subvencions adreçades a entitats sense ànim de lucre en
matèria de cooperació per al desenvolupament
III.4.4 Subvencions adreçades a entitats sense ànim de lucre en
matèria de postemergències
III.4.5 Subvencions adreçades a entitats sense ànim de lucre en
matèria de prospeccions

III.5 Seguretat en
el treball

III.5.1 Ajuts per finançar activitats d’informació, educació, formació i
assessorament a les persones consumidores i usuàries, com també
l’edició de publicacions relacionades amb el consum
III.5.2 Ajuts per millorar la seguretat i la salut laboral de les
persones treballadores
III.6.1 Ajuts als desplaçaments interinsulars dels esportistes i clubs
esportius
III.6.2 Ajuts als desplaçaments a la Península, Illes Canàries, Ceuta i
Melilla dels esportistes i clubs esportius
III.6.3 Ajuts als desplaçaments de material esportiu a la Península,
Illes Canàries, Ceuta i Melilla dels esportistes i clubs esportius

III.6 Promoció de
l’esport

III.6.4 Ajuts als clubs esportius balears amb equips d’esports
col·lectius i individuals
III.6.5 Ajuts als esportistes destacats de les Illes Balears

III.6.6 Subvencions per a la gestió ordinària de les federacions
esportives de les Illes Balears

III.6.7 Ajuts a les federacions esportives de les Illes Balears per
atendre les necessitats derivades dels programes de tecnificació
esportiva
OBJECTIU IV
CONVIVÈNCIA I INSTITUCIONS SÒLIDES

LÍNIA

CONVOCATÒRIA
IV.1.1 Ajuts destinats al foment de les federacions
d’associacions que desenvolupen programes de l’àmbit
social
IV.1.2 Ajuts a la participació institucional de les
organitzacions empresarials i sindicals més representatives
i al foment del fet sindical i de l’activitat empresarial
IV.1.3 Ajuts per fomentar la cooperació empresarial i
sindical en l’àmbit del comerç mitjançant el suport a les
organitzacions empresarials i sindicals amb suficient
representativitat per negociar el conveni laboral del sector
comerç

IV.1 Participació
institucional

IV.1.4 Ajuts a federacions i associacions de pares i mares i
federacions d’alumnes
IV.1.5 Subvencions per finançar projectes d’activitats
habituals i/o puntuals en matèria de joventut i de
manteniment de les entitats que treballen en l’àmbit juvenil
IV.1.6 Subvencions per al foment de l’acció cívica per a
institucions i entitats sense ànim de lucre
IV.1.7 Subvencions a les comunitats balears establertes fora
del territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears

IV.2 Projecció
cultural exterior

IV.1.8 Ajuts per despeses de funcionament i activitats de les
associacions de directors d’educació primària, educació
secundària i educació de persones adultes de centres
d’educació públics de les Illes Balears i les seves federacions
IV.2.1 Ajuts per donar suport a activitats per a la projecció
exterior de tot tipus de projectes d’edició i promoció de la
literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració de les Illes
Balears

IV.2.2 Ajuts per donar suport a activitats per a la projecció
exterior de la música i dels músics, intèrprets i compositors
de les Illes Balears
IV.2.3 Ajuts per donar suport a activitats per a la projecció
exterior de tot tipus de projectes d’arts escèniques de les
Illes Balears
IV.2.4 Ajuts per donar suport a activitats per a la projecció
exterior de tot tipus d’arts visuals de les Illes Balears
IV.2.5 Ajuts per donar suport a l’organització i la producció
de fires i festivals en què es fomenti la projecció exterior de
la música, les arts escèniques, les arts visuals, l’audiovisual
o la literatura de les Illes Balears, com també les trobades i
jornades professionals del món de la cultura que es duguin
a terme en territori balear
IV.2.6 Ajuts per donar suport a activitats per a la projecció
exterior del sector audiovisual de les Illes Balears
IV.2.7 Ajuts per donar suport a les jornades d’estudis locals
de les Illes Balears
IV.2.8 Ajuts per donar suport a la producció audiovisual de
les Illes Balears
IV.2.9 Ajuts en espècie per a la promoció del territori com a
espai per a rodatges
IV.3.1 Ajuts destinats a entitats sense ànim de lucre que
desenvolupen programes d’interès general a càrrec del
0,7 % de l’IRPF

IV.3 Programes
d’integració i
inclusió socials

IV.3.2 Ajuts destinats a entitats sense ànim de lucre que
gestionen serveis i programes d’atenció social, de valoració
i d’integració per al foment de la inclusió social, i serveis
d’atenció social adreçats a persones i famílies en risc
d’exclusió social, mitjançant programes dirigits a cobrir
necessitats
IV.3.3 Ajuts destinats a entitats sense ànim de lucre per dur
a terme programes en matèria d’acció social orientats a
proporcionar els mitjans de prevenció, d’informació,
d’atenció i d’ajuda a les persones que els necessitin a causa

de les seves dificultats de desenvolupament en la societat

IV.3.4 Ajuts destinats a la difusió de recerques en l’àmbit
dels serveis socials i a la sensibilització envers les
necessitats socials
IV.3.5 Ajuts a la integració laboral de persones amb
discapacitat
IV.3.6 Ajuts per programes de formació dual dirigits a
persones treballadores desocupades discapacitades o en
risc d’exclusió social per a entitats sense ànim de lucre
IV.3.7 Ajuts per fomentar l’esport inclusiu

IV.3.8 Ajuts destinats a entitats privades sense ànim de lucre
que desenvolupen projectes en matèria de serveis
d’atenció, promoció i prevenció de l’autonomia personal
dirigits a la integració social de persones amb malalties
oncològiques, de persones amb malaltia d’Alzheimer o
altres demències, de persones amb malalties
neurodegeneratives, de persones amb malalties rares i de
persones amb discapacitat
IV.3.9 Ajuts i beques per transport, manutenció, manutenció
i allotjament, discapacitat i conciliació per a alumnes de
col·lectius vulnerables o amb dificultats d’inserció en el
mercat laboral que assisteixin a formació finançada pel
SOIB període 2014/2016 i període 2015/2017

OBJECTIU V
SOSTENIBILITAT DE L’ENTORN I MEDI NATURAL

LÍNIA

CONVOCATÒRIA

V.1 Reducció de la
despesa energètica

V.1.1 Foment de l’ús, gestió i transformació per
aplicacions tèrmiques de la biomassa, dirigits a consells
insulars, ajuntaments, empreses i associacions
empresarials

V.1.2 Foment de l’energia solar fotovoltaica per
autoconsum en empreses, particulars i associacions
empresarials
V.1.3 Foment de l’energia solar fotovoltaica per
autoconsum en l’administració local i entitats públiques
dependents
V.1.4 Foment de l’eficiència energètica en les empreses i
en els edificis d’ús residencial, amb especial incidència en
habitatges socials o vulnerables
V.1.5 Ajut per al foment de la millora de l’eficiència
energètica a les instal·lacions d’empreses municipals de
subministrament d’aigua

V.2 Mobilitat
sostenible

V.2.1 Ajuts per a la instal·lació de nous punts de
recàrrega ràpida i semiràpida per a vehicle elèctric i
adaptació de sistemes de gestió a la mobilitat elèctrica a
les Illes Balears
V.2.2 Ajuts per al foment dels vehicles elèctrics, híbrids i
alimentats amb gas GNC i GLP, mitjançant ajudes per a
l’adquisició o transformació de vehicles
V.3.1 Subvencions per finançar inversions en matèria de
prevenció, gestió i/o reducció de residus

V.3 Residus

V.3.2 Ajuts per finançar projectes d’educació ambiental a
favor de persones i entitats sense ànim de lucre

V.4.1 Pagaments directes de la PAC (primes directes per
al conreu i l’activitat ramadera) i OCM (Pla Nacional
Apícola, reestructuració i reconversió de la vinya)
V.4 Foment de la
ramaderia

V.4.2 Ajuts estatals a la ramaderia. Subvencions per a
agrupacions de defensa sanitària (ADS)

V.4.3 Ajuts estatals a la ramaderia. Subvencions per dur a
terme activitats de recuperació i de selecció de races
autòctones en perill d’extinció

V.4.4 Ajuts per a la recria del bestiar boví lleter, inscrita
en els llibres genealògics, a les explotacions de les Illes
Balears
V.4.5 Inversions als escorxadors

V.4.6 Serveis d’interès econòmic general (escorxadors)

V.5.1 Ajuts estatals per a l’agricultura, destinats al
foment d’agrupacions de prevenció i lluita en matèria de
sanitat vegetal (ATRIA i ADV)
V.5.2 Subvencions per a la subscripció d’assegurances
agràries combinades (ASAG)

V.5.3 Subvencions per al funcionament del sector agrari
professional

V.5 Foment de
l’agricultura

V.5.4 Ajudes a la ressembra d’arbres

V.5.5 Ajudes per fomentar la producció agrícola de
qualitat
V.5.6 Millora de les capacitats dels agents del sector
agroalimentari i foment de la innovació
V.5.7 Foment d’inversions no productives vinculades a la
realització de compromisos d’agroambient i clima

V.6 Foment de
l’agricultura i la pesca

V.6.1 Suport a la conservació, ús sostenible i
desenvolupament dels recursos genètics a l’agricultura

V.6.2 Ajuts per al manteniment del sistema de producció
ecològica
V.6.3 Compensacions per a zones desafavorides de
muntanya i altres limitacions específiques
V.6.4 Ajuts al sector de la pesca a les Illes Balears d’acord
amb les prioritats del Fons Europeu Marítim i de Pesca
V.6.5 Ajuts a les confraries de pescadors i a les seves
entitats associatives; i unió d’entitats associatives del
sector pesquer
V.6.6 Mostra, promoció i difusió de l’activitat
agropecuària dels sectors concurrents i del bestiar boví i
equí
V.6.7 Accions innovadores per tal de millorar els resultats
de les empreses i introduir nous productes i/o processos
en el seu sistema productiu
V.6.8 Ajuts per finançar els costs de funcionament dels
Grups d’Acció Local i ajudar a la preparació de les
Estratègies de Desenvolupament Local, com també a
fomentar el desenvolupament dels projectes inclosos en
les Estratègies de Desenvolupament Local Leader, com a
eina per dinamitzar l’economia i millorar la qualitat de
vida de la població de les zones rurals

OBJECTIU VI
ACCÉS A L’ENSENYAMENT I A LA CULTURA

LÍNIA

CONVOCATÒRIA
VI.1.1 Ajuts de desplaçament per a alumnes universitaris

VI.1 Foment dels
estudis universitaris

VI.1.2 Ajuts de desplaçaments per a alumnes
universitaris de postgrau

VI.1.3 Beques d’allotjament per fomentar la integració
dels nous estudiants de la UIB a la vida acadèmica del
campus universitari durant el curs 2018-2019
VI.1.4 Ajuts per a alumnes amb aprofitament acadèmic
excel·lent
VI.1.5 Accions de política estratègica universitària

VI.1.6 Ajuts de desplaçament per a alumnes
d’ensenyaments artístics superiors
VI.1.7 Ajuts de mobilitat per a alumnes universitaris

VI.2.1 Ajuts per proveir els centres docents de professors
natius (auxiliars de conversa)
VI.2 Foment de
l’aprenentatge de
llengües estrangeres

VI.3 Foment de la
formació professional

VI.2.2 Ajuts per a l’alumnat per a l’aprenentatge de
llengües estrangeres
VI.3.1 Ajuts per desenvolupar accions de formació
professional del sistema educatiu que poden dur a
terme les corporacions locals, associacions
professionals, organitzacions no governamental i altres
entitats empresarials
VI.3.2 Ajuts per a la convocatòria de premis
extraordinaris de formació professional de cicles
formatius de grau superior

VI.4 Foment de la
formació de col·lectius
vulnerables

VI.4.1 Ajuts per a programes d’estimulació i
rehabilitació; fomentar el suport educatiu als infants
malalts de càncer per tal de garantir el procés educatiu
de l’alumne malalt que té una convalescència
prolongada a la seva llar; fomentar els programes de
suport en llengua de signes a l’alumnat amb deficiència
sensorial auditiva i a les seves famílies

VI.4.2 Ajuts econòmics per al finançament del transport
escolar adaptat per als alumnes amb necessitats
educatives especials per als dos darrers trimestres del
curs 2017-2018
VI.5.1 Convocatòria de premis i certàmens del programa
cultural Art Jove
VI.5.2 Convocatòria del certamen d’Espots Carnet Jove
dirigits a centres educatius de secundària de les Illes
Balears
VI.5.3 Beques per fer pràctiques d’empreses dirigides a
joves d’entre 18 i 30 anys

VI.5 Programes
culturals juvenils

VI.5.4 Convocatòria certamen de fotografia amb eslògan
a Instagram
VI.5.5 Certamen Carnet Jove Solidari

VI.5.6 Subvencions destinades a fomentar projectes
d’intervenció, d’investigació i publicacions de caràcter
innovador en matèria de joventut, en l’àmbit territorial
de les Illes Balears
VI.5.7 Subvencions adreçades a les entitats de les Illes
Balears que participen en el programa de Voluntariat
Europeu del programa Erasmus + Joventut
VI.6 Conservació i
promoció del
patrimoni cultural

VI.6.1 Subvencions en matèria de protecció i conservació
del patrimoni cultural dels ens locals
VI.7.1 Ajuts per a actuacions de foment de l’ús de la
llengua catalana a les Illes Balears

VI.7 Foment de l’ús de
la llengua catalana

VI.7.2 Ajuts a la premsa diària escrita en llengua catalana
a les Illes Balears

VI.7.3 Ajuts destinats a la premsa de caràcter local i a la
de temàtica especialitzada escrites en català a les Illes
Balears
VI.7.4 Ajuts destinats a les televisions i ràdios que
emeten en llengua catalana a les Illes Balears

4. Costs i finançament
El cost previst per dur a terme les distintes línies que integren els 6 objectius
estratègics durant el període de vigència del Pla ascendeix aproximadament a un
total de 409 milions d’euros. Així, es preveuen amb caràcter estimatiu les
quantitats i anualitats següents:
Anualitats

Import

2018

134.000.000 €

2019

143.000.000 €

2020

132.000.000 €

En aquest sentit, el cost total o parcial de les línies de subvencions tant amb
finançament propi com aliè s’aprova amb caràcter estimatiu depenent de les
disponibilitats pressupostàries de cada centre gestor a l’hora d’aprovar la
convocatòria corresponent, prevista en l’annex del Pla, i del compliment dels
objectius marcats a l’hora de rebre el finançament afectat a una línia de
subvencions concreta.
Pel que fa a les fonts de finançament, s’ha d’optar per determinar l’aplicació
pressupostària des del punt de vista del capítol de la classificació econòmica, amb
una referència especial al fons finalista al qual s’imputa la convocatòria, amb
l’objectiu que l’aprovació de l’annex en el Pla i la tramitació de les convocatòries
concretes pugui ser més àgil. La concreció de l’assignació de les partides
pressupostàries que correspongui en funció de les disponibilitats pressupostàries
no requerirà la modificació de l’annex en el Pla.
5. Criteris socials de la política de subvencions; igualtat efectiva de dones i
homes
La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes,
en l’article 35 disposa que:

Les administracions públiques, en els plans estratègics de subvencions que adoptin en
l’exercici de les seves competències, han de determinar els àmbits en què, per raó de
l’existència d’una situació de desigualtat d’oportunitats entre dones i homes, les bases
reguladores de les subvencions corresponents puguin incloure la valoració d’actuacions
d’efectiva consecució de la igualtat per part de les entitats sol·licitants.

A aquests efectes es poden valorar, entre altres, les mesures de conciliació de la vida personal,
laboral i familiar, de responsabilitat social de l’empresa, o l’obtenció del distintiu empresarial
en matèria d’igualtat que regula el capítol IV del títol IV d’aquesta Llei.

Per això, el Pla Estratègic de Subvencions es converteix en l’instrument adient
perquè es reflecteixin les polítiques públiques d’igualtat que du a terme aquest
Govern en el marc de la despesa pública, concretament, pel que fa a les
subvencions.
Els objectius estratègics que proposa aquest Pla a través de les línies de
subvencions tindran en compte les desigualtats socials de dones i homes, amb
especial incidència en els àmbits en què es reflecteixi aquesta desigualtat.
D’altra banda, l’apartat 1 de l’article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol,
d’igualtat de dones i homes, estableix que:
Les administracions públiques de les Illes Balears han d’incorporar a les bases
reguladores de les subvencions, i també a les convocatòries corresponents, la valoració
d’actuacions adreçades a la consecució efectiva de la igualtat de gènere per part de les
entitats sol·licitants, llevat dels casos en què, per la naturalesa de la subvenció o dels
sol·licitants, estigui justificat no incorporar-la-hi.

Així, les bases reguladores de les subvencions previstes en el Pla hauran
d’incorporar, quan l’objecte o finalitat de la subvenció pugui ser rellevant en
relació amb aspectes de caràcter social, com la igualtat entre dones i homes, la
integració social i laboral de persones amb discapacitat i altres col·lectius de
població especialment desfavorida, criteris objectius de valoració o criteris de
preferència que contribueixin a la consecució d’aquests objectius de política
social.
6. Aprovació i eficàcia
D’acord amb l’article 6.1 del Text refós de la Llei de subvencions, correspon a la
consellera d’Hisenda i Administracions Públiques proposar al Consell de Govern
l’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears per als anys 2018-2020, que comprèn els objectius estratègics i les
principals línies de subvencions que han previst les conselleries i les entitats de
dret públic que en depenen.

Això no obstant, es delega en la persona titular de la conselleria competent en
matèria d’hisenda, d’acord amb l’article 25 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de
règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
l’aprovació i/o modificació de l’annex que s’adjunta al Pla Estratègic de
Subvencions, que requerirà, en tot cas, l’aprovació mitjançant resolució del
conseller o consellera competent.
7. Efectes del Pla, publicitat i transparència
El Pla Estratègic de Subvencions produirà efectes des de l’1 de gener de 2018 fins
al 31 de desembre de 2020.
El Pla Estratègic de Subvencions té caràcter programàtic i el seu contingut, per
tant, no crea drets ni obligacions, i la seva efectivitat queda condicionada a la
posada en pràctica de les línies de subvencions concretes i a les disponibilitats
pressupostàries de cada exercici.
El Pla Estratègic de Subvencions s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears (BOIB) i en la seu electrònica de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears (<www.caib.es>).
8. Vigència, seguiment i avaluació
El Pla Estratègic de Subvencions de l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears tindrà una vigència de tres anys, que comprendrà els exercicis
pressupostaris 2018, 2019 i 2020, sens perjudici del caràcter anual o pluriennal de
cada una de les línies de subvencions que s’hi preveuen, segons els casos, les
quals, en tot cas, han de constituir el referent de les convocatòries.
Cada any, si s’escau, es podran fer les actualitzacions necessàries en funció de les
variacions que es puguin produir en els objectius estratègics del Govern.
Els òrgans gestors han de fer anualment un informe d’avaluació sobre el
compliment del Pla Estratègic.

ANNEX
LÍNIES DE SUBVENCIONS
OBJECTIU I
DIVERSIFICACIÓ DEL MODEL ECONÒMIC
I.1 Transferència del coneixement
I.1.1
Direcció general o entitat: Direcció General d’Innovació i Recerca
Fonts de finançament: capítol IV FF 31110 (El Fons Europeu de Desenvolupament
Regional aporta el 50 % del finançament)
Descripció: subvencions dirigides a agrupacions empresarials innovadores i
clústers del coneixement de les Illes Balears
Objectius i efectes: fomentar i impulsar la transferència del coneixement i la
innovació en el sector productiu i empresarial
Cost: 300.000 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: increment de la competitivitat regional amb un
sector empresarial més productiu i de valor afegit basat en el coneixement
I.1.2
Direcció general o entitat: Direcció General d’Innovació i Recerca
Fonts de finançament: capítol IV FF 31110 (El Fons Europeu de Desenvolupament
Regional aporta el 50 % del finançament)
Descripció: ajuts per a pimes i agrupacions sense ànim de lucre que facin
activitats de recerca, desenvolupament tecnològic o innovació per dur a terme
accions en matèria de transferència del coneixement i activitats innovadores
Objectius i efectes: fomentar i impulsar la transferència del coneixement i la
innovació en el sector productiu i empresarial
Cost: 800.000 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: increment de la competitivitat regional amb un
sector empresarial més productiu i de valor afegit basat en el coneixement
I.1.3
Direcció general o entitat: Direcció General d’Innovació i Recerca
Fonts de finançament: capítol IV FF 31110 (El Fons Europeu de Desenvolupament
Regional aporta el 50 % del finançament)
Descripció: ajuts per a pimes i agrupacions sense ànim de lucre que facin
activitats de recerca, desenvolupament tecnològic o innovació per a dur a terme
accions en matèria de transferència del coneixement i activitats innovadores.
Objectius i efectes: fomentar i impulsar la transferència del coneixement i la
innovació en el sector productiu i empresarial
Cost: 2.750.000 € (2018: 0 €; 2019: 1.000.000 €; 2020: 1.750.000 €)
Convocatòria: pluriennal (2018-2020)

Incidència sobre el mercat: increment de la competitivitat regional amb un
sector empresarial més productiu i de valor afegit basat en el coneixement
I.1.4
Direcció general o entitat: Direcció General d’Innovació i Recerca
Font de finançament: capítol IV ITS (Impost de turisme sostenible)
Descripció: subvencions dirigides a agrupacions empresarials innovadores i
clústers del coneixement de les Illes Balears de nova creació i consolidació dels
existents
Objectius i efectes: fomentar i impulsar la transferència del coneixement i la
innovació en el sector productiu i empresarial mitjançant la creació de nous
clústers i la consolidació dels existents
Cost: 480.000 € (2018: 160.000 €; 2019: 160.000 €; 2020: 160.000 €)
Convocatòria: pluriennal (2018-2020)
Incidència sobre el mercat: increment de la competitivitat regional amb un
sector empresarial més productiu i de valor afegit basat en el coneixement
I.1.5
Direcció general o entitat: Direcció General d’Innovació i Recerca
Fonts de finançament: capítol IV FF 31110 (El Fons Europeu de Desenvolupament
Regional aporta el 50 % del finançament)
Descripció: subvencions dirigides a agrupacions empresarials innovadores i
clústers del coneixement de les Illes Balears
Objectius i efectes: fomentar i impulsar la transferència del coneixement i la
innovació en el sector productiu i empresarial a través de les activitats i projectes
dels clústers
Cost: 600.000 € (2018: 0 €; 2019: 300.000 €; 2020: 300.000 €)
Convocatòria: pluriennal (2018-2020)
Incidència sobre el mercat: increment de la competitivitat regional amb un
sector empresarial més productiu i de valor afegit basat en el coneixement
I.2 Recerca
I.2.1
Direcció general o entitat: Direcció General d’Innovació i Recerca
Fonts de finançament: capítol VII FF 19113
Descripció: ajuts per formar personal investigador (FPI i FPI-E)
Objectius i efectes: formar personal investigador mitjançant la incorporació dels
sol·licitants a grups de recerca per elaborar tesis doctorals en centres o unitats de
recerca i desenvolupament tecnològic, sense finalitat de lucre ubicats a les Illes
Balears
Cost: 470.190 € (2018: 0 €; 2019: 157.878 €; 2020: 312.312 €)
Convocatòria: pluriennal (2018-2020)
Incidència sobre el mercat: foment de la recerca científica i tecnològica per
enfortir la capacitat de recerca dels grups d’R+D

I.2.2
Direcció general o entitat: Direcció General d’Innovació i Recerca.
Fonts de finançament: capítol VII FF 19113
Descripció: subvenció per incorporar personal investigador al sistema de ciència
de les Illes Balears (contractes postdoctorals)
Objectius i efectes: atreure investigadors altament qualificats per millorar la
producció científica
Cost: 360.000 € (2018: 0 €; 2019: 0 €; 2020: 360.000 €)
Convocatòria: pluriennal (2018-2020)
Incidència sobre el mercat: atracció de talent investigador i foment de la recerca
de qualitat
I.2.3
Direcció general o entitat: Direcció General d’Innovació i Recerca
Font de finançament: capítol IV
Descripció: subvenció per cofinançar la incorporació al sistema de ciència i
tecnologia d’investigadors amb contractes Ramón y Cajal o Miguel Servet
Objectius i efectes: atreure investigadors altament qualificats
Cost: 140.000 € (2018: 0 €; 2019: 70.000 €; 2020: 70.000 €)
Convocatòria: pluriennal (2018-2020)
Incidència sobre el mercat: atracció de talent investigador i foment de la recerca
de qualitat
I.2.4
Direcció general o entitat: Direcció General d’Innovació i Recerca
Font de finançament: capítol IV
Descripció: subvenció per cofinançar la incorporació de personal tècnic de suport
a la recerca en el sistema de ciència
Objectius i efectes: fomentar la recerca científica i tecnològica per enfortir la
capacitat de recerca dels grups d’R+D
Cost: 300.000 € (2018: 0 €; 2019: 100.000 €; 2020: 200.000 €)
Convocatòria: pluriennal (2018-2020)
Incidència sobre el mercat: foment de la recerca de qualitat
I.2.5
Direcció general o entitat: Direcció General d’Innovació i Recerca
Fonts de finançament: capítol IV FF 31110
Descripció: ajuts per donar suport als grups d’investigació del sistema
d’innovació de les Illes Balears
Objectius i efectes: donar suport als grups de recerca del sistema d’innovació i
reforçar la recerca d’excel·lència de les Illes Balears
Cost: 600.000 € (2018: 200.000 €; 2019: 200.000 €; 2020: 200.000 €).
Convocatòria: pluriennal (2018-2020)
Incidència sobre el mercat: foment de l’excel·lència científica
I.2.6

Direcció general o entitat: Direcció General d’Innovació i Recerca
Font de finançament: capítol IV
Descripció: subvenció per dur a terme accions de divulgació de la recerca
científica que fan les entitats de les Illes Balears
Objectius i efectes: donar a conèixer la feina de les entitats que fan recerca a les
Illes Balears
Cost: 150.000 € (2018: 50.000 €; 2019: 100.000 €)
Convocatòria: pluriennal (2018-2019)
Incidència sobre el mercat: foment del coneixement científic de la ciutadania de
les Illes Balears
I.2.7
Direcció general o entitat: Direcció General d’Innovació i Recerca
Font de finançament: capítol IV
Descripció: subvenció per fer estades breus a centres d’R+D espanyols o
estrangers (borses de viatge)
Objectius i efectes: cofinançar la mobilitat predoctoral per fer estades breus a
centres d’R+D de fora de les Illes Balears
Cost: 200.000 € (2018: 0 €; 2019: 100.000 €; 2020: 100.000 €)
Convocatòria: pluriennal (2018-2020)
Incidència sobre el mercat: foment de la formació de les persones
investigadores predoctorals
I.2.8
Direcció general o entitat: Direcció General d’Innovació i Recerca
Fonts de finançament: capítol IV FF 16604
Descripció: subvenció per dur a terme projectes de recerca bàsica i/o aplicada
per al període 2018-2022
Objectius i efectes: promoure la generació de coneixement científic i la recerca
de qualitat, evidenciada tant per la internacionalització de les activitats i la
publicació de resultats en fòrums d’alt impacte científic i tecnològic, com per a la
seva contribució a la resolució de problemes socials, econòmics i tecnològics de la
societat de les Illes Balears
Cost: 750.000 € (2018: 0; 2019: 250.000 €; 2020: 500.000 €)
Convocatòria: pluriennal (2018-2020)
Incidència sobre el mercat: foment de la generació de coneixement i
excel·lència científica
I.2.9
Direcció general o entitat: Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears
Font de finançament: capítol IV
Descripció: ajuts per a la ramaderia. Beques per dur a terme projectes
d’investigació aplicada (BIA)
Objectius i efectes: donar suport a activitats de recerca aplicada
Cost: 100.000 € a càrrec de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat
I.3 Foment de l’emprenedoria
I.3.1
Direcció general o entitat: Direcció General del Tresor, Política Financera i
Patrimoni
Font de finançament: capítol IV
Descripció: ajuts als emprenedors, a les emprenedores i a la micro, petita i
mitjana empresa de les Illes Balears per cobrir el cost de l’aval de la Societat de
Garantia Recíproca de les Illes Balears, ISBA,SGR, o els interessos d’operacions de
finançament
Objectius i efectes: facilitar l’accés de les pimes i dels emprenedors i les
emprenedores de les Illes Balears al finançament per obtenir liquiditat o per dur a
terme els seus projectes d’inversió i modernització
Cost: 2.165.000 € (2018: 500.000 €; 2019: 1.400.000 €; 2020: 265.000 €)
Convocatòria: pluriennal (2018-2020)
Incidència sobre el mercat: manteniment i creació de llocs de feina a les pimes i
potenciació dels sectors inversors
I.3.2
Direcció general o entitat: Institut d’Innovació Empresarial (IDI)
Font de finançament: capítol IV
Descripció: ajuda a la micro, petita i mitjana empresa industrial de les Illes
Balears per cobrir les despeses financeres, d’operacions d’inversió productiva
previstes en el Pla Estratègic Industrial 2018-2025
Objectius i efectes: facilitar l’accés de les empreses del sector industrial de les
Illes Balears al finançament per dur a terme els seus projectes d’inversió de la
millora productiva o producte
Cost: 1.334.633 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: millora de la competitivitat del sector industrial
I.3.3
Direcció General: Direcció General de Política Industrial
Font de finançament: capítol IV
Descripció: ajuts per a la promoció de l’esperit empresarial i la cultura industrial,
foment del factor emprenedor a la industria balear, exploració de nous mercats,
accions d’atracció d’inversió exterior, activitats de sensibilització industrial, ajuts a
centres tecnològics i col·laboracions amb altres centres i entitats
Objectius i efectes: donar suport a projectes per augmentar la creació
d’empreses industrials i crear nous llocs de treball per donar suport al factor
emprenedor, sensibilitzar el teixit empresarial sobre les noves tecnologies que
formen part de la Indústria 4.0, ajudar i col·laborar amb centres tecnològics
industrials per a la millora competitiva de la industria balear

Cost: 1.700.000 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: increment de l’activitat econòmica, la competitivitat i
el posicionament estratègic de la indústria de les Illes Balears
I.3.4
Direcció General: Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral
Fonts de finançament: capítol IV, capítol IV FF 19114 i capítol VII

Descripció: ajuts a l’economia social
Objectius i efectes: fomentar l’economia social i difondre aquestes formes
empresarials
Cost: 762.000 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: augment de la població activa estable i increment de
l’activitat econòmica a les Illes Balears
I.3.5
Direcció General: Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral
Fonts de finançament: capítol IV, capítol IV FF 18024 i capítol IV FF 19114

Descripció: ajuts al treball autònom
Objectius i efectes: fomentar l’emprenedoria
Cost: 1.100.000 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: creació d’autoocupació i increment de l’activitat
econòmica a les Illes Balears
I.3.6
Direcció general o entitat: Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears.
Font de finançament: capítol VII
Descripció: ajuts per dotar de capital circulant a les empreses agràries i
pesqueres
Objectius i efectes: garantir la liquiditat de les empreses agràries i pesqueres
mitjançant la creació d’una línia d’ajudes de capital circulant, complementada
amb el suport avalat d’aquestes operacions de crèdit i les ajudes a les despeses
d’obertura i estudi
Cost: 62.359 € (2018: 14.000 €; 2019: 26.000€; 2020: 22.359 €) a càrrec de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Convocatòria: pluriennal (2018-2020)
Incidència sobre el mercat: manteniment del sector agrari i pesquer
I.4 Millora de la competitivitat empresarial
I.4.1
Direcció general o entitat: Direcció General de Comerç i Empresa
Font de finançament: capítol VII

Descripció: ajuts per promocionar el teixit comercial, plans de millora
competitiva, plans de màrqueting i disseny i actuacions de millora de la
competitivitat del teixit comercial
Objectius i efectes: fer créixer i consolidar el comerç al detall i desenvolupar les
economies locals mitjançant la intervenció de plans de dinamització comercial i
l’impuls dels mercats municipals
Cost: 500.000 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: increment de l’activitat econòmica a les Illes Balears
I.4.2
Direcció general o entitat: Direcció General de Comerç i Empresa
Font de finançament: capítol IV
Descripció: ajuts destinats a promoure la continuïtat de les empreses de les Illes
Balears mitjançant la planificació dels processos de relleu empresarial
Objectius i efectes: finançar la posada en marxa d’un programa dirigit a afavorir
la continuïtat de les empreses a les Illes Balears mitjançant la planificació del
relleu empresarial, amb l’elaboració d’un protocol d’empresa familiar, i pla de
continuïtat, o a través de l’elaboració d’un pla de relleu extern, quan el relleu es
pretengui fer a personal de l’empresa
Cost: 100.000 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: consolidació i creixement de les empreses balears
I.4.3
Direcció General: Direcció General de Política Industrial
Fonts de Finançament: capítol IV i VII
Descripció: ajuts per promoció del teixit industrial, foment de la modernització
dels sistemes de gestió i sistemes productius, finançament d’investigació
industrial, promoció i implantació de la transformació digital a la indústria i impuls
del disseny industrial
Objectius i efectes: potenciar la modernització, l’acceleració tecnològica i la
innovació de la indústria balear tant en els processos productius com en els de
gestió empresarial, avançar cap a la digitalització de la indústria i superar el salt
tecnològic que han d’encarar les indústries de les Illes Balears
Cost: 4.656.000 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: increment de la productivitat i la competitivitat del
teixit industrial de les Illes Balears
I.4.4
Direcció general: Direcció General de Política Industrial
Font de finançament: capítol IV
Descripció: ajuts destinats a fomentar i impulsar la competitivitat dels sectors
productius empresarials adreçats a agrupacions empresarials innovadores,
clústers i centres tecnològics empresarials

Objectius i efectes: donar suport a les entitats que, directament amb les
empreses dels sectors productius, puguin avançar en competitivitat i
productivitat; afavorir la innovació i el creixement empresarial, amb l’objectiu de
dotar aquest territori de capital productiu, elevar el nivell de renda i desenvolupar
les seves infraestructures industrials i, alhora, fer atractiva i promoure la inversió
empresarial generadora d’ocupació
Cost: 300.000 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: increment de la productivitat, competitivitat i
posicionament estratègic de la economia balear en general
I.4.5
Direcció general o entitat: Direcció General de Comerç i Empresa
Font de finançament: capítol IV
Descripció: ajuts destinats a promoure la reforma, ampliació o millora dels
recintes firals i les seves instal·lacions
Objectius i efectes: professionalitzar el sector firal de les Illes Balears, necessari
per una efectiva vinculació entre el sector firal i el sector econòmic, el qual incideix
de forma directa en els sectors comercial, empresarial i industrial
Cost: 100.000 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: competitivitat de les fires balears en el seu àmbit
territorial i sectorial
I.4.6
Direcció general o entitat: Direcció General de Desenvolupament Tecnològic
Fonts de finançament: capítol VII FF 31110 (el Fons Europeu de
Desenvolupament Regional aportarà el 50 % del finançament)
Descripció: subvencions adreçades als operadors de telecomunicacions de banda
ampla
Objectius i efectes: crear o millorar xarxes d’accés per als serveis de banda
ampla ultraràpida
Cost: 6.975.000 € (2018: 2.000.000 €; 2019: 1.605.000 €; 2020: 3.370.000 €)
Convocatòria: pluriennal (2018-2020)
Incidència sobre el mercat: increment de la inversió i l’activitat econòmica a les
Illes Balears
I.4.7
Direcció general o entitat: Direcció General d’Innovació i Recerca
Fonts de finançament: capítol IV FF 31110 (El Fons Europeu de Desenvolupament
Regional aporta el 50 % del finançament)
Descripció: ajuts destinats a promoure la implantació d’eines TIC i processos
basats en TIC per a la millora de la gestió empresarial de les pimes balears
mitjançant l’instrument de bons tecnològics

Objectius i efectes: impulsar la implantació de les TIC i dels processos basats en
les noves tecnologies per tal d’aconseguir augmentar la productivitat de sectors
tradicionals i/o poc intensius en coneixement
Cost: 800.000 € (2018: 0 €; 2019: 400.000 €; 2020: 400.000 €)
Convocatòria: pluriennal (2018-2020)
Incidència sobre el mercat: increment de la competitivitat dels sectors
empresarials tradicionals i/o poc intensius en coneixement de les Illes Balears
I.5 Internacionalització del teixit productiu de les Illes Balears
I.5.1
Direcció general o entitat: Direcció General de Comerç i Empresa
Fonts de finançament: capítol IV
Descripció: ajuts per finançar les fases inicials del procés d’internacionalització de
les microempreses i les pimes de les Illes Balears, amb domicili fiscal o permanent
a les Illes Balears. Forma part dels ajuts de foment de la internacionalització
d’empreses balears
Objectius i efectes: millorar la competitivitat de les empreses en l’àmbit
internacional i la seva adaptació a criteris de competitivitat i qualitat, mitjançant el
suport a les empreses de l’àmbit territorial de les Illes Balears que opten per
obrir-se al nou mercat internacional, com també adaptar-se a la societat de la
informació mitjançant la incorporació del comerç electrònic i compatibilitzar-lo
amb la venda presencial
Cost: 50.000 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: increment de l’activitat econòmica a les Illes Balears
I.5.2
Direcció general o entitat: Direcció General de Comerç i Empresa
Font de finançament: capítol IV
Descripció: ajuts per finançar la fase de consolidació del procés
d’internacionalització de les microempreses i pimes de les Illes Balears, com
també implantar-les a l’exterior. Forma part dels ajuts de foment de la
internacionalització d’empreses balears
Objectius i efectes: reforçar i consolidar la presència internacional de les
empreses de les Illes Balears amb l’increment de les exportacions de productes o
serveis, tant en mercats en què ja tenen presència com en els nous, com també la
implantació comercial a l’exterior
Cost: 226.000 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: increment de l’activitat econòmica a les Illes Balears
I.5.3
Direcció general o entitat: Direcció General de Comerç i Empresa
Font de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts per potenciar l’agrupació i cooperació entre empreses per a la
internacionalització dels seus productes o serveis amb l’execució de projectes,
sota l’empara d’una entitat promotora
Objectius i efectes: fomentar la cooperació entre empreses per dur a terme
projectes d’internacionalització, que millorin les condicions de competència amb
una oferta conjunta més atractiva, i que resulti de la combinació de les capacitats
individuals de les empreses participants en cada projecte
Cost: 100.000 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: increment de l’activitat econòmica a les Illes Balears

OBJECTIU II
FOMENT I MILLORA DE L’OCUPACIÓ
II.1 Foment de l’ocupació, la seguretat, el desenvolupament econòmic i
l’orientació laboral
II.1.1
Direcció general o entitat: Servei d’Ocupació de les Illes Balears
Fonts de finançament: capítol IV FF 18021
Descripció: subvencions perquè les entitats locals o entitats que en depenen
contractin agents d’ocupació i desenvolupament local
Objectius i efectes: col·laborar en la promoció i la implantació de les polítiques
actives d’ocupació, el foment de l’ocupació i l’orientació per generar l’activitat
empresarial, dins un marc de sostenibilitat, d’equitat i visió de gènere
Cost: 460.200 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: millorar la qualitat i l’adequació de les polítiques
d’ocupació d’àmbit territorial creant ocupació, fomentant el desenvolupament
econòmic i millorant l’activitat empresarial
II.1.2
Direcció general o entitat: Servei d’Ocupació de les Illes Balears
Fonts de finançament: capítol IV FF 18021
Descripció: subvencions perquè les entitats locals o entitats que en depenen
contractin agents d’ocupació i desenvolupament local
Objectius i efectes: col·laborar en la promoció i la implantació de les polítiques
actives d’ocupació, el foment de l’ocupació i l’orientació per generar l’activitat
empresarial, dins un marc de sostenibilitat, d’equitat i visió de gènere
Cost: 162.273 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: millorar la qualitat i l’adequació de les polítiques
d’ocupació d’àmbit territorial creant ocupació, fomentant el desenvolupament
econòmic i millorant l’activitat empresarial

II.1.3
Direcció general o entitat: Servei d’Ocupació de les Illes Balears
Fonts de finançament: capítol IV FF 18021
Descripció: subvencions perquè les entitats locals o entitats que en depenen
contractin agents d’ocupació i desenvolupament local
Objectius i efectes: col·laborar en la promoció i la implantació de les polítiques
actives d’ocupació, el foment de l’ocupació i l’orientació per generar l’activitat
empresarial, dins un marc de sostenibilitat, d’equitat i visió de gènere
Cost: 1.162.958 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: millorar la qualitat i l’adequació de les polítiques
d’ocupació d’àmbit territorial creant ocupació, fomentant el desenvolupament
econòmic i millorant l’activitat empresarial
II.1.4
Direcció general o entitat: Servei d’Ocupació de les Illes Balears
Fonts de finançament: capítol IV FF 18021 i 18022
Descripció: ajuts per a la millora de l’ocupabilitat de les persones treballadores
de més edat, en situació d’atur de llarga durada, que es contractin per executar
obres o serveis d’interès general i social, en el marc de col·laboració amb les
entitats locals o vinculades
Objectius i efectes: millorar l’ocupabilitat d’aquestes persones desocupades a
partir d’un retorn a l’activitat professional i un procés d’orientació laboral
Cost: 6.000.000 € (2018: 2.760.000 €; 2019: 3.240.000 €)
Convocatòria: pluriennal (2018-2019)
Incidència sobre el mercat: reactivació professional de persones en situació
d’atur de llarga durada
II.1.5
Direcció general o entitat: Servei d’Ocupació de les Illes Balears
Fonts de finançament: capítol IV FF 18021 i FF impost turístic sostenible
Descripció: subvenció destinada a finançar els costs salarials totals que derivin de
la contractació de persones treballadores desocupades majors de 30 anys, en
situació d’atur de llarga durada o amb períodes llargs sense treballar, que es
contractin per executar obres o serveis d’interès general i social, en el marc de
col·laboració amb les entitats locals o vinculades per un termini de 3 mesos, com
també a contractar orientadors laborals
Objectius i efectes: millorar l’ocupabilitat d’aquestes persones desocupades a
partir d’un retorn a l’activitat professional i un procés d’orientació laboral
Cost: 5.000.000 € (2018: 2.000.000 €; 2019: 3.000.000 €)
Convocatòria: pluriennal (2018-2019)
Incidència sobre el mercat: reactivació professional de persones en situació
d’atur de llarga durada
II.1.6
Direcció general o entitat: Servei d’Ocupació de les Illes Balears

Fonts de finançament: capítol IV FF 19114 i fons propis
Descripció: subvenció destinada a finançar els costs salarials que es derivin de la
contractació de persones joves desocupades majors de 18 anys i menors de 30,
inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb formació acadèmica o
professional de grau superior acreditada, sense o amb poca experiència laboral
prèvia en la seva formació, per executar obres o serveis d’interès general o social
Objectius i efectes: obtenir pràctica professional adequada al nivell d’estudis o
formació cursats
Cost: 7.000.000 € (2018: 4.700.000 €; 2019: 2.300.000 €)
Convocatòria: pluriennal (2018-2019)
Incidència sobre el mercat: millora la possibilitat d’ocupació d’aquests joves a
l’àmbit professional per als quals s’han format
II.1.7
Direcció general o entitat: Servei d’Ocupació de les Illes Balears
Fonts de finançament: capítol IV FF 19113 i 20021
Descripció: subvenció de processos d’acompanyament i de formació lligada a
certificats de professionalitat i especialitats formatives adreçats a persones en
situació de vulnerabilitat envers el mercat de treball (risc d’exclusió, població
penitenciària, discapacitat i problemàtiques de salut mental)
Objectius i efectes: millorar l’ocupabilitat i aconseguir la inserció en el mercat de
treball de les persones usuàries
Cost: 10.258.000 € (2019: 3.286.000 €; 2020: 6.972.000 €)
Convocatòria: pluriennal (2019-2020)
Incidència sobre el mercat: inserció dins el mercat de treball d’un mínim del
20 % de les persones usuàries, com també la participació i l’aprofitament de
formació
II.1.8
Direcció general o entitat: Servei d’Ocupació de les Illes Balears
Fonts de finançament: capítol IV FF 19114 i 20021
Descripció: subvenció per a processos d’acompanyament i formació lligada a
certificats de professionalitat i especialitats formatives. Adreçada a persones joves
en situació de risc d’exclusió social inscrites en el Sistema Nacional de Garantia
Juvenil
Objectius i efectes: millorar l’ocupabilitat i aconseguir la inserció en el mercat
ordinari per a aquestes persones joves
Cost: 4.230.000 € (2019: 1.450.000 €; 2020: 2.780.000 €)
Convocatòria: pluriennal (2019-2020)
Incidència sobre el mercat: inserció dins el mercat de treball ordinari d’un
mínim del 20 % de joves, com també la participació i l’aprofitament de formació
II.1.9
Direcció General: Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral
Font de finançament: capítol IV FF 18021

Descripció: subvencions de quotes a la Seguretat Social derivades de la
capitalització de les prestacions per desocupació
Objectius i efectes: fomentar les iniciatives d’autoocupació de persones
desocupades
Cost: 62.691 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: augment de la població activa estable


II.1.10
Direcció General: Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral.
Fonts de finançament: capítol IV FF 19113 i capítol IV FF 19114

Descripció: ajuts per a l’ocupació de persones amb dificultats especials
d’integració en el mercat de treball, d’acord amb l’Estratègia Espanyola
d’Activació per a l’Ocupació 2017-2020
Objectius i efectes: incentivar l’ocupació de persones que pertanyen a col·lectius
amb dificultats especials per accedir a un lloc de treball
Cost: 1.200.000 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: augment de la població activa estable
II.2 Mesures de formació professional per a l’ocupació
II.2.1
Direcció general o entitat: Servei d’Ocupació de les Illes Balears
Fonts de finançament: capítol IV FF 18020
Descripció: ajuts adreçats a centres i entitats de formació de les Illes Balears
inscrites i acreditades radicades en el territori de la comunitat autònoma de les
Illes Balears per a formació de persones treballadores desocupades
Objectius i efectes: finançar accions formatives adreçades prioritàriament a
persones treballadores desocupades que condueixin a certificats de
professionalitat i a formació complementària d’idiomes i de noves tecnologies
Cost: 4.700.000 € (2018: 2.820.000 €; 2019: 0 €; 2020; 1.880.000 €)
Convocatòria: pluriennal (2018-2020)
Incidència sobre el mercat: qualificació professional per les persones
treballadores desocupades amb validesa a tot el territori nacional amb l’obtenció
d’un certificat de professionalitat i amb especialitats formatives del Catàleg
d’especialitats formatives d’idiomes i noves tecnologies que els permetrà
augmentar les probabilitats d’inserció laboral
II.2.2
Direcció general o entitat: Servei d’Ocupació de les Illes Balears
Fonts de finançament: capítol IV FF 18020
Descripció: ajuts adreçats a centres i entitats de formació inscrits i acreditats
radicats al territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a formació
de persones treballadores ocupades

Objectius i efectes: finançar accions formatives adreçades prioritàriament a
persones treballadores ocupades amb l’objecte de millorar-ne la qualificació
professional
Cost: 4.000.000 € (2018: 2.400.000 €; 2019: 0 €; 2020; 1.600.000 €)
Convocatòria: pluriennal (2018-2020)
Incidència sobre el mercat: qualificació professional per les persones
treballadores ocupades que els permetrà augmentar la productivitat i el
manteniment de la feina
II.2.3
Direcció general o entitat: Servei d’Ocupació de les Illes Balears
Fonts de finançament: capítol IV FF 18020
Descripció: ajuts per a processos mixts de formació i ocupació dirigits a persones
treballadores desocupades majors de 30 anys
Objectius i efectes: millorar les aptituds i les competències professionals de
persones treballadores desocupades que hi participen alhora que duen a terme
projectes d’interès general o social
Cost: 3.000.000 € (2018: 1.250.000 €; 2019: 1.750.000 €; 2020: 0 € )
Convocatòria: pluriennal (2018-2020)
Incidència sobre el mercat: millora de la qualificació professional i de
l’experiència professional vinculada de les persones que hi participen
II.2.4
Direcció general o entitat: Servei d’Ocupació de les Illes Balears
Fonts de finançament: capítol IV FF 19114
Descripció: ajuts per finançar programes mixts de formació i ocupació dirigits a
menors de 30 anys
Objectius i efectes: millorar les aptituds i les competències professionals de
persones treballadores joves desocupades que hi participen alhora que duen a
terme projectes d’interès general o social
Cost: 3.000.000 € (2018: 750.000 €; 2019: 1.050.000 €; 2020: 1.200.000 €)
Convocatòria: pluriennal (2018-2020)
Incidència sobre el mercat: millora de la qualificació professional i d’experiència
professional vinculada de les persones que hi participen
II.2.5
Direcció general o entitat: Servei d’Ocupació de les Illes Balears
Fonts de finançament: capítol IV FF 19114
Descripció: ajuts perquè les persones joves desocupades puguin dur a terme
estudis de programes de segona oportunitat i cursos de formació professional
per a l’ocupació
Objectius i efectes: augmentar la probabilitat d’acabament amb èxit dels estudis
obligatoris i cursos de formació per a l’ocupació
Cost: 3.000.000 € (2018: 800.000 €; 2019: 2.200.000 €)
Convocatòria: pluriennal (2018-2019)

Incidència sobre el mercat: incentiven el retorn al sistema educatiu de les
persones joves desocupades, com també la realització de cursos de formació
professional per a l’ocupació
II.2.6
Direcció general o entitat: Servei d’Ocupació de les Illes Balears
Fonts de finançament: capítol IV FF 18020
Descripció: ajuts adreçats a projectes formatius amb compromís de contractació
dirigits a persones treballadores desocupades
Objectius i efectes: aconseguir la contractació de persones treballadores
desocupades mitjançant formació perquè es puguin inserir immediatament en el
mercat de treball
Cost: 500.000 € (2018: 100.000 €; 2019: 200.000 €; 2020: 200.000 €)
Convocatòria: pluriennal (2018-2020)
Incidència sobre el mercat: qualificació per a la contractació de persones
treballadores desocupades
II.2.7
Direcció general o entitat: Servei d’Ocupació de les Illes Balears
Fonts de finançament: capítol IV FF 18020
Descripció: subvencions adreçades als centres propis del SOIB per desenvolupar
formació per a persones treballadores preferentment desocupades
Objectius i efectes: millorar la qualificació de persones per integrar-se o millorar
dins el mercat de treball
Cost: 500.000 € (2018: 300.000 €; 2019: 0 €; 2020: 200.000 €)
Convocatòria: pluriennal (2018-2020)
Incidència sobre el mercat: formar persones prioritàriament desocupades
II.2.8
Direcció general o entitat: Servei d’Ocupació de les Illes Balears
Fonts de finançament: capítol IV FF 18020
Descripció: subvenció per executar un programa de formació dual en empreses
de sectors estratègics
Objectius i efectes: oferir formació professional presencial i una experiència
laboral amb la modalitat de contracte de formació i aprenentatge perquè les
persones adquireixin, alhora, formació i experiència laboral en un entorn real de
mercat laboral
Cost: 7.000.000 € (2019: 4.200.000 €; 2020: 2.800.000 €)
Convocatòria: pluriennal (2019-2020)
Incidència sobre el mercat: inserir persones joves menors de 30 anys en el
mercat laboral
II.2.9
Direcció general o entitat: Servei d’Ocupació de les Illes Balears
Fonts de finançament: capítol IV FF 18020

Descripció: subvenció per executar un programa de formació dual basat en un
règim d’alternança amb l’ocupació en empreses de sectors estratègics per a
centres propis del SOIB
Objectius i efectes: oferir formació professional presencial i una experiència
laboral amb la modalitat de contracte de formació i aprenentatge perquè les
persones joves desocupades adquireixin, alhora, formació i experiència laboral en
un entorn real de mercat laboral
Cost: 560.000 € (2019: 420.000 €; 2020: 140.000 €)
Convocatòria: pluriennal (2019-2020)
Incidència sobre el mercat: inserir persones treballadores en el mercat laboral
II.2.10
Direcció general o entitat: Servei d’Ocupació de les Illes Balears
Font de finançament: capítol IV Fons propis
Descripció: subvencions per promoure la inserció laboral de persones
treballadores desocupades en risc d’exclusió social
Objectius i efectes: fomentar la inserció laboral en el mercat ordinari de
persones treballadores desocupades que segueixen itineraris integrals d’inserció
Cost: 850.000 €
Convocatòria: anual (2020)
Incidència sobre el mercat: major nivell d’inserció laboral en el mercat ordinari
II.2.11
Direcció general o entitat: Servei d’Ocupació de les Illes Balears
Fonts de finançament: capítol IV FF 18020
Descripció: ajuts dirigits a persones treballadores desocupades que cursin
especialitats formatives i cursos d’idiomes A1, A2, B1, B2 i C1, finançades pel SOIB,
període 2015/2016
Objectius i efectes: estimular l’assistència i l’acabament amb èxit de la formació
mitjançant un ajut econòmic
Cost: 25.000 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: incentiva l’assistència a la formació amb l’objecte
que l’acabin amb qualificació
OBJECTIU III
LLUITA CONTRA LES DESIGUALTATS
III.1 Lluita contra la pobresa
III.1.1
Direcció General o entitat: Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa
Font de finançament: capítol IV
Descripció: ajudes individualitzades de menjador escolar per motius
socioeconòmics i de transport per al curs 2018-2019
Objectius i efectes: compensar els alumnes que cursin estudis a centres docents
públics no universitaris, en els nivells de segon cicle d’educació infantil, educació

primària i educació secundària obligatòria, amb el finançament de part del cost
del servei escolar de menjador, quan concorrin determinades circumstàncies
socioeconòmiques o de transport i per tal d’afavorir-ne l’escolarització
Cost: 2.600.000 € (2018: 1.500.000 €; 2019: 1.100.000 €)
Convocatòria: pluriennal (2018-2019)
Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat
III.1.2
Direcció general o entitat: Direcció General d’Arquitectura i Habitatge
Fonts de finançament: capítol VII FF 15030
Descripció: subvencions en matèria d’habitatge (lloguer d’habitatge, parc públic
d’habitatge en lloguer, millora de l’eficiència energètica a habitatges, conservació
i millora de l’accessibilitat a habitatges, regeneració i renovació urbanes, i ajudes
per a joves)
Objectius i efectes: concedir els ajuts del Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021
Cost: 5.822.544 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: foment de l’habitatge, accés, conservació, millora i
promoció a les Illes Balears
III.1.3
Direcció general o entitat: Direcció General d’Arquitectura i Habitatge
Font de finançament: capítol VII
Descripció: subvencions per al lloguer d’habitatges
Objectius i efectes: concedir subvencions a determinats sectors de la població
per ajudar al pagament del lloguer d’un habitatge
Cost: 500.000 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: foment del mercat de lloguer d’habitatge a sectors
amb dificultats especials
III.1.4
Direcció general o entitat: Direcció General d’Arquitectura i Habitatge
Font de finançament: capítol VII
Descripció: subvencions per rehabilitar habitatges en matèria d’accessibilitat
Objectius i efectes: concedir ajudes per eliminar barreres arquitectòniques a
l’interior dels habitatges
Cost: 185.000 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: foment de l’activitat rehabilitadora dels habitatges
per tal d’eliminar-ne les barreres arquitectòniques
III.1.5
Direcció general o entitat: Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa
Font de finançament: capítol IV
Descripció: ajuts a la xarxa pública d’escoles infantils de 0 a 3 anys

Objectius i efectes: crear noves places d’educació infantil de primer cicle,
sostenir la xarxa d’escoles públiques de primer cicle d’educació infantil; promoure
activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de
les famílies amb infants menors de 3 anys i donar suport al funcionament dels
serveis educatius d’atenció primerenca
Cost: 2.000.000 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat
III.2 Igualtat d’oportunitats entre homes i dones
III.2.1
Direcció general o entitat: Institut Balear de la Dona
Font de finançament: capítol IV
Descripció: subvencions per a entitats sense ànim de lucre per finançar projectes
de foment i de suport a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes
Objectius i efectes: promoure projectes destinats a donar suport al moviment
associatiu que tingui com a finalitat fomentar la igualtat d’oportunitats entre
dones i homes i/o adreçats a erradicar la violència contra les dones
Cost: 60.000 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat
III.2.2
Direcció general o entitat: Institut Balear de la Dona
Font de finançament: capítol IV
Descripció: ajudes per convocar premis i certàmens en matèria d’igualtat
d’oportunitats entre dones i homes
Objectius i efectes: despertar consciències crítiques i sensibilitzar la ciutadania
des d’una perspectiva de gènere per superar la discriminació per raó de sexe
Cost: 15.000 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat
III.2.3
Direcció general o entitat: Direcció General de Treball, Economia Social i Salut
Laboral
Font de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts a la implantació de plans d’igualtat en les empreses
Objectius i efectes: fomentar la implantació voluntària de plans d’igualtat en les
empreses que no hi estan obligades
Cost: 100.000 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: corregir les desigualtats per raó de sexe en el
mercat laboral
III.2.4

Direcció general o entitat: Direcció General de Menors i Famílies
Font de finançament: capítol IV
Descripció: subvencions adreçades a entitats sense ànim de lucre que treballen
amb joves embarassades sense mitjans per afrontar la maternitat, i a entitats que
treballen amb pares i mares menors de 30 anys, amb fills, que tenen dificultats
econòmiques i socials
Objectius i efectes: donar suport de manera temporal a les joves embarassades
per afrontar la maternitat, i als pares i mares amb fills menors, perquè els puguin
criar de manera saludable i en bones condicions
Cost: 72.000 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat
III.2.5
Direcció general o entitat: Servei d’Ocupació de les Illes Balears
Fonts de finançament: capítol IV FF 18021
Descripció: subvenció destinada a finançar les despeses que derivin del cost
salarial per contractar dones víctimes de violència masclista desocupades
Objectius i efectes: fomentar l’ocupació en la qual la feina que es durà a terme
proporcionarà una major autonomia de la dona a través de la seva independència
econòmica, en activitats pròpies del seu perfil professional o d’interès per a la
dona
Cost: 2.000.000 € (2018: 1.000.000 €; 2019: 1.000.000 €)
Convocatòria: pluriennal (2018-2019)
Incidència sobre el mercat: major integració en el mercat de treball mitjançant
el suport de l’orientació laboral que rebran les participants de la xarxa
especialitzada del SOIB, al llarg del període de contractació, amb l’objectiu de
millorar-ne l’ocupabilitat i la posterior inserció en l’empresa ordinària
III.2.6
Direcció general o entitat: Servei d’Ocupació de les Illes Balears
Fonts de finançament: capítol IV FF 18020 i FP
Descripció: ajuts dirigits a persones treballadores desocupades majors de 30
anys i dones desocupades víctimes de violència masclista
Objectius i efectes: estimular l’assistència i acabament amb èxit de la formació
mitjançant un ajut econòmic
Cost: 1.400.000 € (2018: 700.000 €; 2019: 700.000 €)
Convocatòria: pluriennal (2018-2019)
Incidència sobre el mercat: qualifica persones aturades de llarga durada i
víctimes de violència masclista i així n’augmenta l’ocupabilitat
III.2.7
Direcció general o entitat: Servei d’Ocupació de les Illes Balears
Fonts de finançament: capítol IV FF 18020
Descripció: ajuts i beques per transport, manutenció, manutenció i allotjament,
discapacitat i víctimes de violència masclista

Objectius i efectes: estimular l’assistència i acabament amb èxit de la formació
mitjançant un ajut econòmic
Cost: 600.000 € (2019: 50.000 €; 2020: 550.000 €)
Convocatòria: pluriennal (2019-2020)
Incidència sobre el mercat: incentivar l’assistència a la formació amb l’objecte
que l’acabin amb qualificació
III.2.8
Direcció general o entitat: Servei d’Ocupació de les Illes Balears
Fonts de finançament: capítol IV FF 18020
Descripció: ajuts dirigits a persones treballadores desocupades i dones
desocupades víctimes de violència masclista alumnes d’especialitats formatives
finançades pel SOIB, període 2014/2016
Objectius i efectes: estimular l’assistència i acabament amb èxit de la formació
mitjançant un ajut econòmic
Cost: 100.000 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: incentiva l’assistència a la formació amb l’objecte
que l’acabin amb qualificació
III.3. Prevenció de la LGTBI-fòbia
III.3.1
Direcció general o entitat: Direcció General de Coordinació
Font de finançament: capítol IV
Descripció: ajuts destinats a dissenyar i implementar:
a) Campanyes divulgatives de sensibilització de la ciutadania envers la diversitat
sexual i de gènere i la prevenció de l’LGTBI-fòbia a les Illes Balears, com
també de difusió dels drets de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i
intersexuals (LGTBI)
b) Activitats formatives en diversitat sexual i de gènere a qualsevol dels àmbits
sensibles que estableix la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de
lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals i per erradicar l’LGTBIfòbia (laboral, de l’educació, de la salut, dels serveis socials, de la justícia i els
cossos de seguretat, de l’esport i el lleure i de la comunicació)
c) Projectes d’intervenció sociocomunitària per donar resposta a situacions de
vulnerabilitat de persones o col·lectius per raó de la seva orientació sexual,
identitat de gènere o expressió de gènere
Objectius i efectes: donar a conèixer entre la ciutadania de les Illes Balears la
diversitat sexual i de gènere amb la finalitat de fomentar una percepció i una
actitud positives cap al col·lectiu LGTBI, a l’efecte d’evitar situacions de rebuig i de
marginació de les persones per raó de la seva orientació sexual, identitat de
gènere o expressió de gènere, com també donar difusió de la Llei 8/2016 a tota la
societat, especialment a lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals i les
seves famílies amb l’objectiu que coneguin els nous drets que els concedeix
aquesta Llei. Al mateix temps, incrementar els coneixements i potenciar les

aptituds i les actituds favorables a la diversitat sexual i de gènere en tots els
àmbits, com també millorar les habilitats i les capacitats de les persones i
col·lectius LGTBI que estan en una situació de major vulnerabilitat
Cost: 50.000 €
Convocatòria: anual (2018)
Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat
III.4 Cooperació internacional
III.4.1
Direcció general o entitat: Direcció General de Cooperació
Font de finançament: capítol IV
Descripció: subvencions adreçades a entitats sense ànim de lucre en matèria de
sensibilització i educació per al desenvolupament
Objectius i efectes: dur a terme projectes de sensibilització i educació entre la
població balear en matèria de cooperació per al desenvolupament
Cost: 475.000 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat
III.4.2
Direcció general o entitat: Direcció General de Cooperació
Font de finançament: capítol IV
Descripció: subvencions adreçades a entitats sense ànim de lucre per dur a
terme projectes de cooperants
Objectius i efectes: dur a terme estades formatives a les Illes Balears de
professionals o voluntariat de diversos àmbits de països on es coopera, com
també col·laboracions de professionals o voluntariat de diversos àmbits de les
Illes Balears a països on es coopera per dur a terme col·laboracions tècniques, de
seguiment, diagnosi, prospecció, execució, justificació o avaluació, emmarcades
en actuacions de cooperació internacional per al desenvolupament a països on les
entitats sense ànim de lucre executen projectes
Cost: 50.000 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat
III.4.3
Direcció general o entitat: Direcció General de Cooperació
Fonts de finançament: capítols IV i VII
Descripció: subvencions adreçades a entitats sense ànim de lucre en matèria de
cooperació per al desenvolupament
Objectius i efectes: dur a terme projectes de cooperació internacional per al
desenvolupament en països on es coopera
Cost: 2.585.001 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

III.4.4
Direcció general o entitat: Direcció General de Cooperació
Fonts de finançament: capítols IV i VII
Descripció: subvencions adreçades a entitats sense ànim de lucre en matèria de
postemergències
Objectius i efectes: dur a terme projectes de postemergències a països afectats
per desastres humans o naturals
Cost: 325.000 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat
III.4.5
Direcció general o entitat: Direcció General de Cooperació
Font de finançament: capítol IV
Descripció: subvencions adreçades a entitats sense ànim de lucre en matèria de
prospeccions
Objectius i efectes: dur a terme projectes de prospeccions a països del Sud i a les
Illes Balears en matèria de cooperació, emergències, postemergències, ajuda
humanitària, cooperants, sensibilització, comerç just i educació per al
desenvolupament
Cost: 50.000 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat
III.5 Seguretat en el treball
III.5.1
Direcció general o entitat: Direcció General de Consum
Font de finançament: capítol IV
Descripció: ajuts per finançar activitats d’informació, educació, formació i
assessorament a les persones consumidores i usuàries, com també l’edició de
publicacions relacionades amb el consum
Objectius i efectes:
a) Desenvolupar activitats o programes destinats a promoure activitats
d’informació i formació dels consumidors de les associacions de consumidors
b) Dur a terme activitats d’assessorament als consumidors
c) Editar publicacions relacionades amb el consum
Cost: 10.000 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat
III.5.2
Direcció general o entitat: Direcció General de Treball, Economia Social i Salut
Laboral
Font de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts per potenciar la cultura de la seguretat i salut laboral en
el treball
Objectius i efectes: millorar les condicions de seguretat i salut de les persones
treballadores
Cost: 200.000 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: augment de llocs de feina saludables i productius


III.6 Promoció de l’esport
III.6.1
Direcció general o entitat: Direcció General d’Esports i Joventut
Font de finançament: capítol IV
Descripció: ajuts als desplaçaments interinsulars dels esportistes i clubs esportius
Objectius i efectes: facilitar la pràctica de l’esport mitjançant l’aportació del cost
dels desplaçaments interinsulars dels esportistes en competicions oficials
Cost: 4.438.000 € (2018: 1.500.000 €; 2019: 1.688.000 €, 2020: 1.250.000 €)
Convocatòria: pluriennal (2018-2020)
Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat
III.6.2
Direcció general o entitat: Direcció General d’Esports i Joventut
Font de finançament: capítol IV
Descripció: ajuts als desplaçaments a la Península, Illes Canàries, Ceuta i Melilla
dels esportistes i clubs esportius
Objectius i efectes: facilitar la pràctica de l’esport mitjançant l’aportació del cost
dels desplaçaments a la Península, Illes Canàries, Ceuta i Melilla dels esportistes,
amb motiu de participar en campionats i/o lligues nacionals i internacionals
oficials
Cost: 900.000 € (2018: 300.000 €; 2019: 300.000 €; 2020: 300.000 €)
Convocatòria: pluriennal (2018-2020)
Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat
III.6.3
Direcció general o entitat: Direcció General d’Esports i Joventut
Font de finançament: capítol IV
Descripció: ajuts als desplaçaments de material esportiu a la Península, Illes
Canàries, Ceuta i Melilla dels esportistes i clubs esportius
Objectius i efectes: facilitar la pràctica de l’esport mitjançant l’aportació del cost
dels desplaçaments entre les Illes Balears, a la Península, Illes Canàries, Ceuta i
Melilla del material esportiu dels esportistes i clubs, amb motiu de participar en
campionats i/o lligues nacionals i internacionals oficials
Cost: 300.000 € (2018: 100.000 €; 2019: 100.000 €; 2020: 100.000 €)
Convocatòria: pluriennal (2018-2020)
Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat
III.6.4

Direcció general o entitat: Direcció General d’Esports i Joventut
Font de finançament: capítol IV
Descripció: ajuts als clubs esportius balears amb equips d’esports col·lectius i
individuals
Objectius i efectes: donar suport als clubs esportius balears amb equips
d’esports individuals i col·lectius
Cost: 3.860.000 € (2018: 1.260.000 €; 2019: 1.300.000 €; 2020: 1.300.000 €)
Convocatòria: pluriennal (2018-2020)
Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat
III.6.5
Direcció general o entitat: Direcció General d’Esports i Joventut
Font de finançament: capítol IV
Descripció: ajuts als esportistes destacats de les Illes Balears
Objectius i efectes: donar suport als esportistes destacats de les Illes Balears per
facilitar i millorar els seus mitjans d’entrenament
Cost: 650.000 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat
III.6.6
Direcció general o entitat: Direcció General d’Esports i Joventut
Font de finançament: capítol IV
Descripció: subvencions per a la gestió ordinària de les federacions esportives de
les Illes Balears
Objectius i efectes: donar suport a les necessitats derivades del
desenvolupament de l’activitat ordinària de les federacions esportives de les Illes
Balears i del manteniment de la seva organització, tenint en compte les
necessitats organitzatives d’una estructura territorialitzada, i seguiment esportiu
dels esportistes de les Illes Balears
Cost: 555.556 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat
III.6.7
Direcció general o entitat: Direcció General d’Esports i Joventut
Font de finançament: capítol IV
Descripció: ajuts a les federacions esportives de les Illes Balears per atendre les
necessitats derivades dels programes de tecnificació esportiva
Objectius i efectes: promocionar l’esport d’alt nivell a la comunitat autònoma de
les Illes Balears mitjançant programes de tecnificació esportiva
Cost: 136.196 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

OBJECTIU IV
CONVIVÈNCIA I INSTITUCIONS SÒLIDES
IV.1 Participació institucional
IV.1.1
Direcció general o entitat: Direcció General de Planificació i Serveis Socials
Font de finançament: capítol IV
Descripció: ajuts destinats al foment de les federacions d’associacions que
desenvolupen programes de l’àmbit social
Objectius i efectes: fomentar i reforçar les federacions d’associacions que
desenvolupen programes de l’àmbit social
Cost: 700.000 € (2018: 262.500 €; 2019: 262.500 €; 2020: 175.000 €)
Convocatòria: pluriennal (2018-2020)
Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat
IV.1.2
Direcció general o entitat: Direcció General de Treball, Economia Social i Salut
Laboral
Font de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts a la participació institucional de les organitzacions
empresarials i sindicals més representatives i al foment del fet sindical i
de l’activitat empresarial
Objectius i efectes: compensar els costs que suposa la participació institucional
en les organitzacions empresarials i sindicals i donar-les suport per a la promoció
i la defensa dels interessos econòmics i socials que els són propis
Cost: 990.000 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat
IV.1.3
Direcció general o entitat: Direcció General de Comerç i Empresa
Font de finançament: capítol IV
Descripció: ajuts per fomentar la cooperació empresarial i sindical en l’àmbit del
comerç mitjançant el suport a les organitzacions sindicals i empresarials amb
suficient representativitat per negociar el conveni laboral del sector del comerç
Objectius i efectes: donar suport a aquestes entitats per a la promoció i defensa
dels interessos econòmics i socials dins el sector del comerç, que els són propis
Cost: 200.000 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: increment de l’activitat econòmica a les Illes Balears
IV.1.4
Direcció General o entitat: Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa
Font de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts a federacions i associacions de pares i mares i federacions
d’alumnes
Objectius i efectes: fomentar l’organització d’activitats de contingut educatiu i
que motivin la participació de les famílies en l’àmbit de la comunitat educativa i
contribuir al manteniment del funcionament de les federacions i associacions de
pares i mares i federacions d’alumnes
Cost: 300.000 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat
IV.1.5
Direcció general o entitat: Direcció General d’Esports i Joventut
Font de finançament: capítol IV
Descripció: subvencions per finançar projectes d’activitats habituals i/o puntuals
en matèria de joventut i de manteniment de les entitats que treballen en l’àmbit
juvenil
Objectius i efectes: garantir la realització d’activitats que fomentin la formació
integral de la infància i la joventut i ajudar les entitats que treballen en aquest
àmbit a cobrir-ne les despeses de manteniment
Cost: 200.000 €
Convocatòria: anual (2018)
Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat
IV.1.6
Direcció general o entitat: Direcció General de Relacions Institucionals i Acció
Exterior
Font de finançament: capítol IV
Descripció: subvencions per al foment de l’acció cívica per a institucions i entitats
sense ànim de lucre
Objectius i efectes: donar suport a la realització d’actuacions vinculades a la
promoció dels principis democràtics i de convivència, de dinamització social en
relació amb els compromisos cívics, de vertebració i cohesió territorial i
institucional de les Illes Balears, i de participació social en la commemoració
d’efemèrides de significació especial per a les Illes Balears; facilitar a les
corporacions de dret públic la realització dels seus fins d’estudi i generació de
coneixement, per afavorir la seva transferència a les institucions i a la societat
Cost: 80.000 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat
IV.1.7
Direcció general o entitat: Direcció General de Relacions Institucionals i Acció
Exterior
Fonts de finançament: capítol 4 i capítol 7
Descripció: subvencions a les comunitats balears establertes fora del territori de
la Comunitat autònoma de les Illes Balears

Objectius i efectes: donar suport a les comunitats balears a l’exterior perquè
puguin dur a terme les seves finalitats de manteniment dels lligams amb les Illes
Balears, amb la història, la cultura i la llengua
Cost: 75.000 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat
IV.1.8
Direcció general o entitat: Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres
Font/s de finançament: capítol IV
Descripció: ajuts per a les despeses de funcionament i activitats de les
associacions de directors d’educació primària, educació secundària i educació de
persones adultes de centres d’educació públics de les Illes Balears i les seves
federacions
Objectius i efectes: millorar la formació i la qualificació dels directors i directores
i facilitar l’intercanvi d’experiències i coneixements
Cost: 24.000 € (2018: 8.000 €; 2019: 8.000 €; 2020: 8.000 €)
Convocatòria: pluriennal (2018-2020)
Incidència sobre el mercat: millora de l’eficàcia en la gestió i el funcionament
dels centres educatius públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
IV.2 Projecció cultural exterior
IV.2.1
Direcció general o entitat: Consorci Institut d’Estudis Baleàrics
Font de finançament: capítol 4 del pressupost de l’Institut d’Estudis Baleàrics
Descripció: ajuts per donar suport a activitats per a la projecció exterior de tot
tipus de projectes d’edició i promoció de la literatura, el pensament, el còmic i la
il·lustració per a l’any 2018
Objectius i efectes: contribuir a la projecció exterior de tot tipus de projectes de
caràcter professional en l’àmbit de l’edició i la promoció de la literatura, el
pensament, el còmic i la il·lustració de les Illes Balears
Cost: 225.000 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat
IV.2.2
Direcció general o entitat: Consorci Institut d’Estudis Baleàrics
Font de finançament: capítol 4 del pressupost de l’Institut d’Estudis Baleàrics
Descripció: ajuts per donar suport a activitats per a la projecció exterior de la
música i dels músics, intèrprets i compositors de les Illes Balears per a l’any 2018
Objectius i efectes: contribuir a la projecció exterior de tot tipus de projectes de
caràcter professional en l’àmbit de l’edició i la promoció musical de les Illes
Balears
Cost: 225.000 €
Convocatòria: anual

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat
IV.2.3
Direcció general o entitat: Consorci Institut d’Estudis Baleàrics
Font de finançament: capítol 4 del pressupost de l’Institut d’Estudis Baleàrics
Descripció: ajuts per donar suport a activitats per a la projecció exterior de tot
tipus de projectes d’arts escèniques de les Illes Balears per a l’any 2018
Objectius i efectes: contribuir a la projecció exterior de tot tipus de projectes de
caràcter professional en l’àmbit de les arts escèniques de les Illes Balears
Cost: 225.000 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat
IV.2.4
Direcció general o entitat: Consorci Institut d’Estudis Baleàrics
Font de finançament: capítol 4 del pressupost de l’Institut d’Estudis Baleàrics
Descripció: ajuts per donar suport a activitats per a la projecció exterior de tot
tipus de projectes d’arts visuals de les Illes Balears per a l’any 2018
Objectius i efectes: contribuir a la projecció exterior de tot tipus de projectes de
caràcter professional en l’àmbit de les arts visuals de les Illes Balears
Cost: 225.000 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat
IV.2.5
Direcció general o entitat: Consorci Institut d’Estudis Baleàrics
Font de finançament: capítol 4 del pressupost de l’Institut d’Estudis Baleàrics
Descripció: ajuts per donar suport a l’organització i la producció de fires i
festivals en què es fomenti la projecció exterior de la música, les arts escèniques,
les arts visuals, l’audiovisual o la literatura de les Illes Balears, com també les
trobades i jornades professionals del món de la cultura que es duguin a terme al
territori balear
Objectius i efectes: contribuir a l’organització i la producció de fires, festivals i
jornades de formació en l’àmbit de la música, la literatura i el pensament, el còmic
i la il·lustració, les arts escèniques, les arts visuals i les arts audiovisuals, digitals i
interactives, sempre que fomentin la promoció exterior dels autors, els creadors i
els artistes de les nostres illes i es facin a territori balear
Cost: 500.000 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat
IV.2.6
Direcció general o entitat: Consorci Institut d’Estudis Baleàrics
Font de finançament: capítol 4 del pressupost de l’Institut d’Estudis Baleàrics.
Descripció: ajuts per donar suport a activitats per a la projecció exterior del
sector audiovisual de les Illes Balears per a l’any 2018

Objectius i efectes: contribuir a la projecció exterior de tot tipus de projectes de
caràcter professional en l’àmbit de l’audiovisual de les Illes Balears
Cost: 160.000 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat
IV.2.7
Direcció general o entitat: Consorci Institut d’Estudis Baleàrics
Font de finançament: capítol 4 del pressupost de l’Institut d’Estudis Baleàrics
Descripció: ajuts per donar suport a les jornades d’estudis locals de les Illes
Balears per a l’any 2018
Objectius i efectes: contribuir a la realització de jornades d’estudis locals de les
Illes Balears, com també a la publicació de les seves actes
Cost: 40.000 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat
IV.2.8
Direcció general o entitat: Consorci Institut d’Estudis Baleàrics
Font de finançament: capítol 4 del pressupost de l’Institut d’Estudis Baleàrics
Descripció: ajuts per donar suport a la producció audiovisual de les Illes Balears
per als any 2018 i 2019
Objectius i efectes: contribuir a la producció audiovisual de les Illes Balears
Cost: 1.600.000 € (2018: 1.000.000 €; 2019: 600.000 €)
Convocatòria: plurianual (2018-2019)
Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat
IV.2.9
Direcció general o entitat: Consorci Institut d’Estudis Baleàrics
Font de finançament: pressupost de l’Agència Balear de Turisme, per conveni
Descripció: ajudes en espècie per a la promoció del territori com espai per a
rodatges per a l’any 2018
Objectius i efectes: donar ajudes en espècie de transport i allotjament derivades
dels rodatges audiovisuals que contribueixin a la promoció del paisatge, la cultura
i el patrimoni històric i natural de les Illes Balears
Cost: 100.000 €
Convocatòria: anual (2018)
Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat
IV. 3 Programes d’integració i inclusió socials
IV.3.1
Direcció general o entitat: Direcció General de Planificació i Serveis Socials
Fonts de finançament: capítol IV FF 18073
Descripció: subvencions destinades a entitats sense ànim de lucre que
desenvolupen programes d’interès general amb càrrec a l’assignació tributària

del 0,7 % de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), per a
l’any 2018
Objectius i efectes: distribuir els fons recaptats amb càrrec al 0,7 % de l’IRPF per
a programes d’interès general
Cost: 3.050.000 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat
IV.3.2
Direcció general o entitat: Direcció General de Planificació i Serveis Socials.
Font de finançament: capítol IV
Descripció: subvencions destinades a entitats sense ànim de lucre que gestionen
serveis i programes d’atenció social, d’orientació, de valoració i d’integració per al
foment de la inclusió social, i serveis d’atenció social adreçats a persones i
famílies en risc d’exclusió social mitjançant programes dirigits a cobrir necessitats
bàsiques
Objectius i efectes: fomentar els serveis i els programes de les entitats del tercer
sector social que tenen com a finalitat l’atenció social, l’orientació, la valoració i la
integració per al foment de la inclusió social
Cost: 1.800.000 € (2018: 720.000 €; 2019: 720.000 €; 2020: 360.000 €)
Convocatòria: pluriennal (2018-2020)
Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat
IV.3.3
Direcció general o entitat: Direcció General de Menors i Famílies
Font de finançament: capítol IV
Descripció: ajuts destinats a entitats sense ànim de lucre per dur a terme
programes en matèria d’acció social orientats a proporcionar els mitjans de
prevenció, d’informació, d’atenció i d’ajuda a les persones que els necessitin a
causa de les seves dificultats de desenvolupament en la societat
Objectius i efectes:
a) Prevenir i tractar el maltractament infantil
b) Executar programes d’atenció social a menors afectats per malalties
oncològiques
c) Desenvolupar programes d’atenció social a menors hospitalitzats
d) Altres situacions de necessitat social específiques de menors
Cost: 288.820 € (2018: 115.528 €; 2019: 115.528 €; 2020: 57.764 €)
Convocatòria: pluriennal (2018-2020)
Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat
IV.3.4
Direcció general o entitat: Direcció General de Planificació i Serveis Socials
Font de finançament: capítol IV
Descripció: ajuts destinats a la difusió de recerques en l’àmbit dels serveis socials
i a la sensibilització envers les necessitats socials

Objectius i efectes: fomentar la recerca i la sensibilització envers les necessitats
socials
Cost: 20.000 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat
IV.3.5
Direcció general o entitat: Direcció General de Treball, Economia Social i Salut
Laboral
Fonts de finançament: capítol IV FF 18021

Descripció: ajuts per a la integració laboral de persones amb discapacitat
Objectius i efectes: incloure laboralment persones amb discapacitat
Cost: 6.500.000 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: augment de la població activa i de l’estabilitat en el
treball de persones amb discapacitat
IV.3.6
Direcció general o entitat: Servei d’Ocupació de les Illes Balears
Fonts de finançament: capítol IV FF 18020
Descripció: ajuts per a programes de formació dual dirigits a persones
treballadores desocupades discapacitades o en risc d’exclusió social per a entitats
sense ànim de lucre
Objectius i efectes: millorar les aptituds i les competències professionals de
persones desocupades amb discapacitat o més vulnerables que hi participen
alhora que duen a terme projectes d’interès general o social
Cost: 800.000 € (2019: 300.000 €; 2020: 500.000 €)
Convocatòria: pluriennal (2019-2020)
Incidència sobre el mercat: adquisició de competències professionals
necessàries per a la inserció laboral, atès que es combina el treball efectiu en un
entorn real del mercat laboral amb una formació professional per a l’ocupació
IV.3.7
Direcció general o entitat: Direcció General d’Esports i Joventut
Font de finançament: capítol IV
Descripció: ajudes per fomentar l’esport inclusiu
Objectius i efectes: facilitar les pràctiques esportives a totes les persones,
independentment de l’edat, la situació social, física o econòmica, entenent
aquesta pràctica com un element generador de benestar personal, d’integració i
d’igualtat
Cost: 140.000 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat
IV.3.8
Direcció general o entitat: Direcció General de Dependència

Font de finançament: capítol IV
Descripció: ajuts destinats a entitats privades sense ànim de lucre que
desenvolupen projectes en matèria de serveis d’atenció, prevenció i promoció de
l’autonomia personal dirigits a la integració social de persones amb malalties
oncològiques, de persones amb malaltia d’Alzheimer o altres demències, de
persones amb malalties neurodegeneratives, de persones amb malalties rares i
de persones amb discapacitat
Objectius i efectes:
a) Atendre i promocionar l’autonomia personal mitjançant serveis dirigits a la
integració social de persones amb malalties oncològiques, amb malaltia
d’Alzheimer o altres demències, amb malalties neurodegeneratives i amb
malalties rares
b) Atendre i promocionar l’autonomia personal mitjançant serveis dirigits a la
integració social de persones amb discapacitat
Cost: 1.108.000 € (2018: 554.000 €; 2019: 277.000 €; 2020: 277.000 €)
Convocatòria: pluriennal (2018-2020)
Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat
IV.3.9
Direcció general o entitat: Servei d’Ocupació de les Illes Balears
Fonts de finançament: capítol IV FF 18020
Descripció: ajuts i beques per transport, manutenció, manutenció i allotjament,
discapacitat i conciliació per a alumnes de col·lectius vulnerables o amb dificultats
d’inserció en el mercat laboral que assisteixin a formació finançada pel SOIB
període 2014/2016 i període 2015/2017
Objectius i efectes: estimular l’assistència i acabament amb èxit de la formació
mitjançant un ajut econòmic
Cost: 35.000 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: incentiva l’assistència a la formació amb l’objecte
que acabi amb qualificació
OBJECTIU V
SOSTENIBILITAT DE L’ENTORN I MEDI NATURAL
V.1 Reducció de la despesa energètica
V.1.1
Direcció general o entitat: Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic
Fonts de finançament: capítol VII i capítol VII FF 31110
Descripció: ajuts per al foment de l’ús, la gestió i la transformació per a
aplicacions tèrmiques de la biomassa dirigida a consells insulars, ajuntaments,
empreses i associacions empresarials
Objectius i efectes: impulsar la utilització de la biomassa per a aplicacions
tèrmiques, reduir les despeses energètiques de les empreses i les administracions
locals, i fomentar l’activitat econòmica

Cost: 260.000 € (2018: 200.000 €; 2019: 60.000 €)
Convocatòria: pluriennal (2018-2019)
Incidència sobre el mercat: increment de l’activitat econòmica a les Illes Balears
V.1.2
Direcció general o entitat: Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic
Fonts de finançament: capítol VII i capítol VII FF 31110
Descripció: ajuts per al foment de l’energia solar fotovoltaica per a l’autoconsum
en empreses, particulars i associacions empresarials
Objectius i efectes: augmentar la capacitat de generació elèctrica a partir de
fonts renovables, reduir les despeses energètiques de les empreses i particulars, i
fomentar l’activitat econòmica
Cost: 2.827.048 € (2018: 827.048 €; 2019: 1.000.000 €; 2020: 1.000.000 €)
Convocatòria: pluriennal (2018-2020)
Incidència sobre el mercat: increment de l’activitat econòmica a les Illes Balears
V.1.3
Direcció general o entitat: Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic
Fonts de finançament: capítol VII i capítol VII FF 31110
Descripció: ajuts per al foment de l’energia solar fotovoltaica per a autoconsum a
l’Administració local i les entitats públiques dependents
Objectius i efectes: augmentar la capacitat de generació elèctrica a partir de
fonts renovables a l’Administració pública, aconseguir un efecte exemplaritzant a
l’Administració pública, reduir les despeses energètiques a l’Administració local i
fomentar l’activitat econòmica
Cost: 1.000.000 € (2018: 0 €; 2019: 1.000.000 €)
Convocatòria: pluriennal (2018-2019)
Incidència sobre el mercat: increment de l’activitat econòmica a les Illes Balears
V.1.4
Direcció general o entitat: Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic
Fonts de finançament: capítol VII i capítol VII FF 31110
Descripció: ajuts per al foment de l’eficiència energètica en les empreses i foment
de l’eficiència energètica dels edificis d’ús residencial, amb incidència especial en
habitatges socials o vulnerables
Objectius i efectes: reduir el consum energètic dels edificis d’ús residencial i
terciari, millorar la renda disponible de les famílies sobretot en famílies amb
exclusió social, reduir l’emissió de gasos d’efecte hivernacle procedents del sector
de l’edificació i fomentar l’activitat dels sectors econòmics vinculats amb aquestes
activitats
Cost: 1.600.000 € (2018: 800.000 €; 2019: 800.000 €)
Convocatòria: pluriennal (2018-2019)
Incidència sobre el mercat: reducció de la quota de participació en el consum
energètic del sector de l’edificació, i potenciació i desenvolupament dels sectors
empresarials de les Illes Balears relacionats amb la rehabilitació energètica dels
edificis

V.1.5
Direcció general o entitat: Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic
Fonts de finançament: capítol VII FF 31110
Descripció: ajuts per al foment de la millora de l’eficiència energètica a les
instal·lacions d’empreses municipals de subministrament d’aigua
Objectius i efectes: reduir el consum energètic a les instal·lacions de les
empreses municipals i reduir l’emissió de gasos d’efecte hivernacle
Cost: 4.200.000 € (2018: 0 €; 2019: 2.100.000 €; 2020: 2.100.000 €)
Convocatòria: pluriennal (2018-2020)
Incidència sobre el mercat: increment de l’activitat econòmica a les Illes Balears
V.2. Mobilitat sostenible
V.2.1
Direcció general o entitat: Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic
Fonts de finançament: capítol VII i capítol VII FF 31110
Descripció: ajuts per a la instal·lació de nous punts de recàrrega ràpida i
semiràpida per a vehicle elèctric i adaptació de sistemes de gestió a la mobilitat
elèctrica a les Illes Balears (MELIB)
Objectius i efectes: impulsar el vehicle elèctric a les Illes Balears, aconseguir que
siguin un referent en qüestió de mobilitat sostenible, dotar-les d’una
infraestructura mínima de punts de recàrrega per a vehicle elèctric de titularitat
pública local i fomentar l’activitat econòmica
Cost: 7.000.000 € (2018: 2.000.000 €; 2019: 3.000.000 €; 2020: 2.000.000 €)
Convocatòria: pluriennal (2018-2020)
Incidència sobre el mercat: increment de l’activitat econòmica a les Illes Balears
V.2.2
Direcció general o entitat: Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic
Font de finançament: capítol VII
Descripció: ajuts per al foment dels vehicles elèctrics, híbrids i alimentats amb
gas GNC i GLP mitjançant ajudes per a l’adquisició o transformació de vehicles
Objectius i efectes: impulsar l’ús dels vehicles elèctrics, híbrids i alimentats amb
GNC i GLP, aconseguir que les Illes Balears siguin un referent en qüestió de
mobilitat sostenible i fomentar l’activitat econòmica
Cost: 900.000 € (2018: 300.000 €; 2019: 300.000 €; 2020: 300.000 €)
Convocatòria: pluriennal (2018-2020)
Incidència sobre el mercat: increment de la competitivitat de les empreses de
les Illes Balears
V.3 Residus
V.3.1
Direcció general o entitat: Direcció general d’Educació Ambiental, Qualitat
Ambiental i Residus
Fonts de finançament: capítol VII i capítol IV

Descripció: subvencions per finançar inversions relatives a la prevenció, reducció
i/o gestió de residus
Objectius i efectes:
a) Millorar el comportament ambiental en matèria de prevenció de residus
b) Afavorir models d’economia circular —és a dir, models que tenguin com a
objectiu reduir tant l’entrada dels materials com la producció de residus—,
que tanquin el cicle
c) Reduir la quantitat i la perillositat dels residus generats al territori balear
mitjançant inversions destinades a la millora d’instal·lacions
d) Implementar, ampliar o millorar instal·lacions per a la prevenció, la reparació,
la preparació per a la reutilització de residus i la recollida selectiva de residus
e) Restaurar i rehabilitar ambientalment espais degradats amb presència de
residus o d’elements contaminants
f) Elaborar o redactar instruments de planificació en matèria de residus
g) Implementar o millorar nous sistemes de gestió de residus
Cost: 1.000.000 € (capítol VII); 500.000 € (capítol IV)
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat
V.3.2
Direcció general o entitat: Direcció General d’Educació Ambiental, Qualitat
Ambiental i Residus
Font de finançament: capítol IV
Descripció: ajuts per finançar projectes d’educació ambiental a favor de persones
i entitats sense ànim de lucre durant l’anualitat 2018 dins l’àmbit territorial de les
illes Balears
Objectius i efectes:
Per a l’exercici de 2018 es poden subvencionar les activitats i els projectes
d’educació ambiental següents:
a) Sensibilitzar i informar sobre els principals problemes de l’aigua, els residus,
la biodiversitat, el consum responsable, els espais naturals i la custòdia del
territori a les Illes Balears
b) Fomentar la conscienciació destinada a estimular hàbits i conductes
individuals i col·lectives més respectuoses amb el medi ambient
c) Divulgar, mitjançant l’elaboració i la distribució de material, els problemes de
l’aigua, els residus, la biodiversitat, el consum responsable i els espais
naturals
d) Impartir formació dirigida als sectors de la societat afectats o implicats en la
resolució dels problemes de l’aigua, els residus, la biodiversitat, el consum
responsable i els espais naturals a les Illes Balears
Cost: 100.000 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat
V.4 Foment de la ramaderia

V.4.1
Direcció general o entitat: Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears
Fonts de finançament: capítol VII, FF 20225, 20002
Descripció:
a) Pagaments directes de la PAC: primes directes per conreu i a l’activitat
ramadera
b) Pagaments directes de les OCM: Pla Nacional Apícola, reestructuració i
reconversió de la vinya
Objectius i efectes: crear un model de mercat orientat a fomentar les
produccions en funció de la demanda i produir vetllant pel compliment de les
normes establertes en matèria de benestar animal, seguretat i qualitat
alimentària i protecció del medi ambient. Per a això, es desagreguen els ajuts a la
producció i es condicionen al compliment de les normes esmentades. També es
pretén afavorir la comercialització i la competitivitat dels productes i dels
professionals del sector agroalimentari, i finançar el canvi de determinades
produccions o la reconversió de terres o explotacions, atesa la demanda de la
producció
Cost:
a) Pagaments directes de la PAC: 32.000.000 €
— Primes directes per conreu i a l’activitat ramadera: 32.000.000 € (aportats per la
Unió Europea)
b) Pagaments directes de les OCM: 4.303.228 €
— Ajuts directes de les OCM: 4.266.228 € (aportats per la Unió Europea)
— Pla Nacional Apícola: 36.800 € (18.400 € aportats per la Unió Europea, 9.200 €
per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i 9.200 € pel Ministeri d’Agricultura
i Pesca, Alimentació i Medi Ambient). Pel que fa a la part que aporta el Ministeri,
aquestes quanties són les aprovades per la Conferència Sectorial, i els
percentatges que aporta la Comunitat Autònoma es determinen en la
convocatòria de cada línia, i és obligatori un cofinançament per un import igual al
del Ministeri
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: protecció, impuls i racionalització del sector primari
de les Illes Balears, de caràcter estratègic per a l’economia i la societat balears,
sense cap distorsió negativa sobre l’oferta o la demanda d’aquest mercat
V.4.2
Direcció general o entitat: Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears
Fonts de finançament: capítol VII FF 20203
Descripció: ajuts estatals per a la ramaderia. Subvencions per a agrupacions de
defensa sanitària (ADS)
Objectius i efectes: potenciar l’associacionisme en el sector ramader i la
realització d’actuacions de millora i de prevenció de sanitat animal mitjançant
l’aplicació de mesures comunes

Cost: 400.000 € a càrrec de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a més de
la dotació que transfereixi, mitjançant la Conferència Sectorial, el Ministeri
d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: sense incidència en el mercat
V.4.3
Direcció general o entitat: Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears
Fonts de finançament: capítol VII FF 20223
Descripció: ajuts estatals per a la ramaderia. Subvencions per a la realització
d’activitats de recuperació i de selecció de races autòctones en perill d’extinció
(RAPE)
Objectius i efectes: recuperar i millorar les races autòctones de les Illes Balears
mitjançant programes de recuperació i selecció desenvolupats per associacions
de criadors
Cost: 205.000 €. L’estimació s’ha fet en funció dels romanents de 2017 que s’hi
incorporin, a més de la dotació que ha previst transferir, mitjançant la Conferència
Sectorial, el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, que
aporta el 100 % del finançament
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat
V.4.4
Direcció general o entitat: Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears
Font de finançament: capítol IV
Descripció: ajuts per a la ramaderia. Ajuts per al foment de la recria de bestiar
boví lleter, inscrita en els llibres genealògics, a les explotacions de les Illes Balears
(Recria de vedelles RV)
Objectius i efectes: criar en puresa races bovines lleteres que permetin la
reposició del bestiar amb animals d’alta qualitat, augmentar els beneficis derivats
de la comercialització, estimular la recria d’animals selectes i millorar els
processos de selecció
Cost: 210.000 € a càrrec de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Convocatòria: anual, si bé els pagaments s’efectuaran en càrrec al pressupost
2019, i s’ajustarà el pagament real al pressupost
Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat
V.4.5
Direcció general o entitat: Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears
Font de finançament: capítol VII
Descripció: altres ajuts. Inversions als escorxadors (IES)
Objectius i efectes: ajudar indirectament el sector ramader de les Illes Balears,
perquè els escorxadors s’han convertit en un punt crític de la cadena comercial

Cost: 300.000 € a càrrec de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: ajuts que repercuteixen en els ramaders, atès que si
els escorxadors tanquen també ho hauran de fer les ramaderies perquè no
tindran on sacrificar els caps de bestiar
V.4.6
Direcció general o entitat: Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears
Font de finançament: capítol IV
Descripció: altres ajuts. Serveis de interès econòmic general (SIEG)
Objectius i efectes: ajudar indirectament al sector ramader de les Illes Balears,
perquè els escorxadors s’han convertit en un punt crític de la cadena comercial
Cost: 500.000 € a càrrec de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels
romanents 2017 per incorporar
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat
V.5 Foment de l’agricultura
V.5.1
Direcció general o entitat: Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears
Font de finançament: capítol VII
Descripció: ajuts estatals per a l’agricultura. Subvencions destinades al foment
d’agrupacions de prevenció i lluita en matèria de sanitat vegetal (ATRIA i ADV)
Objectius i efectes: lluitar contra agents nocius dels vegetals mitjançant accions
comunes dutes a terme per entitats associatives, i prevenir aquests agents
Cost: 220.000 € a càrrec de la Comunitat Autònoma
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: protecció, impuls i racionalització del sector primari
de les Illes Balears, de caràcter estratègic per a l’economia i la societat balear,
sense cap distorsió negativa sobre l’oferta o la demanda d’aquest mercat
V.5.2
Direcció general o entitat: Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears
Font de finançament: capítol VII
Descripció: altres ajuts. Subvencions per a la subscripció d’assegurances agràries
combinades (ASAG)
Objectius i efectes: fomentar la subscripció de pòlisses d’assegurances que
cobreixin els riscs de l’activitat i pal·liar els menyscabaments econòmics que
puguin originar els danys en les produccions i en les infraestructures
Cost: 300.214 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

V.5.3
Direcció general o entitat: Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears
Font de finançament: capítol IV
Descripció: altres ajuts. Subvencions per al funcionament del sector agrari
professional (SAP)
Objectius i efectes: donar suport al funcionament de les organitzacions
professionals agràries i la unió de cooperatives
Cost: 340.000 € a càrrec de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat
V.5.4
Direcció general o entitat: Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears
Font de finançament: capítol VII
Descripció: ajudes per a la ressembra d’arbres (RA)
Objectius i efectes: repoblar les plantacions de fruita seca de les Illes Balears, per
fer-les més competitives econòmicament i conservar els valors naturals, com
també aconseguir el manteniment d’aquests arbres com a elements paisatgístics
propis
Cost: 1.000.000 € a càrrec de l’impost turístic sostenible
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat
V.5.5
Direcció general o entitat: Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears
Font de finançament: capítol VII
Descripció: ajudes per fomentar la producció agrícola de qualitat (FPQ)
Objectius i efectes: donar suport als consells reguladors de les diferents
marques de qualitat amb l’objecte de potenciar i consolidar l’elaboració de
productes de qualitat a les Illes Balears, augmentar la competitivitat i la qualitat
de la producció agrària
Cost: 500.000 € a càrrec de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat
V.5.6
Direcció general o entitat: Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears
Font de finançament: capítol VII
Descripció: PDR Illes Balears. Mesures 1.1 i 1.2. Ajuts per a formació i activitats de
demostració i informació

Objectius i efectes: millorar les capacitats dels agents del sector agroalimentari i
fomentar la innovació per tal d’assolir l’adaptació als nous reptes del mercat
agroalimentari, millorar la sostenibilitat i la competitivitat de les explotacions
agràries com també augmentar els vincles entre l’agricultura i la investigació.
Cost: 500.000 € (400.000 € a càrrec de la Unió Europea, 30.000 € a càrrec del
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i 70.000 € a càrrec de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears). Aquesta consignació procedirà de la
incorporació de romanents de 2017
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: protecció, impuls i racionalització del sector primari
de les Illes Balears, de caràcter estratègic per a l’economia i la societat balear,
sense cap distorsió negativa sobre l’oferta o la demanda d’aquest mercat ni sobre
el medi ambient
V.5.7
Direcció general o entitat: Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears
Font de finançament: capítol VII
Descripció: PDR Illes Balears. Mesura 4.4. Inversions no productives vinculades a
la realització de compromisos d’agroambient i clima
Objectius i efectes: fomentar les actuacions mediambientals que no suposin un
increment de la productivitat o els ingressos de l’agricultor i/o del ramader per tal
de complementar les mesures agroambientals per tal de millorar l’adaptació i
mitigació dels efectes del canvi climàtic a les explotacions agràries
Cost: 1.000.000 € a càrrec de l’impost turístic sostenible
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat
V.6 Foment de l’agricultura i la pesca
V.6.1
Direcció general o entitat: Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears
Font de finançament: capítol VII
Descripció: ajuts PDR Illes Balears. Mesura 10.2. Suport a la conservació, ús
sostenible i desenvolupament dels recursos genètics a l’agricultura
Objectius i efectes: recuperar i mantenir les varietats locals
Cost: 250.000 € (102.500 € càrrec de la Unió Europea, 10.250 € a càrrec del
Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient i 137.250 € a càrrec de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears). Aquesta convocatòria es dotarà en
funció dels romanents incorporats de l’any 2017
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: protecció, impuls i racionalització del sector primari
de les Illes Balears, de caràcter estratègic per a l’economia i la societat balears i
com a mantenidor dels valors mediambientals, sense cap distorsió negativa sobre
l’oferta o la demanda d’aquest mercat ni sobre el medi ambient

V.6.2
Direcció general o entitat: Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears
Font de finançament: capítol VII
Descripció: PDR Illes Balears. Mesura 11.2. Ajuts per al manteniment del sistema
de producció ecològica
Objectius i efectes: fomentar el manteniment del sistema de producció agrària
ecològica per tal d’afavorir la preservació del medi ambient, la millora en la gestió
dels recursos naturals i del sòl i la disminució de la seva contaminació com també
el manteniment de la biodiversitat
Cost: 750.000 € a càrrec de l’impost turístic sostenible
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: protecció, impuls i racionalització del sector primari
de les Illes Balears, de caràcter estratègic per a l’economia i la societat balear i
com a mantenidor dels valors mediambientals, sense cap distorsió negativa sobre
l’oferta o la demanda d’aquest mercat ni sobre el medi ambient
V.6.3
Direcció general o entitat: Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears
Font de finançament: capítol VII
Descripció: ajuts PDR Illes Balears. Mesura 13. Pagaments compensatoris per
zones desfavorides de muntanya i altres limitacions específiques
Objectius i efectes: compensar els costs addicionals en què incorren els
agricultors que continuen l’activitat agrària a zones desfavorides, per evitar els
riscos naturals i socials derivats del seu abandonament i contribuir al
manteniment del paisatge tradicional balear
Cost: 4.504.085 € (2018: 3.004.085 €, dels quals 1.231.675 € a càrrec de la Unió
Europea, 123.167 € a càrrec del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi
Ambient i 1.649.243 € a càrrec de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears;
2019: 1.500.000 €, dels quals 615.000 € a càrrec de la Unió Europea, 61.500 € a
càrrec del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient i 823.500 € a
càrrec de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears)
Convocatòria: anual (2018), si bé els pagaments es faran entre l’any 2018 i 2019, i
s’ajustaran a la convocatòria i al pressupost
Incidència sobre el mercat: protecció, impuls i racionalització del sector primari
de les Illes Balears, de caràcter estratègic per a l’economia i la societat balears i
com a mantenidor dels valors mediambientals, sense cap distorsió negativa sobre
l’oferta o la demanda d’aquest mercat ni sobre el medi ambient
V.6.4
Direcció general o entitat: Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears
Font de finançament: capítol VII

Descripció: ajuts al sector de la pesca a les Illes Balears d’acord amb les prioritats
del Fons Europeu Marítim i de la Pesca
Objectius i efectes:
Prioritat 1. Fomentar la pesca sostenible
Prioritat 2. Fomentar una aqüicultura sostenible
Prioritat 3. Fomentar l’aplicació de la política pesquera comuna
Prioritat 4. Augmentar l’ocupació i la cohesió territorial
Prioritat 5. Fomentar la comercialització i la transformació
Cost: 468.920 € (364.350 € a càrrec del Fons Europeu Marítim i de la Pesca i
104.570 € a càrrec de la Comunitat Autònoma. Aquestes quanties són les que
aprova el Fons Europeu Marítim i de la Pesca —els percentatges estan prevists en
aquest programa i és obligatori el cofinançament). El Ministeri d’Agricultura i
Pesca, Alimentació i Medi Ambient podrà distribuir addicionalment transferències
de crèdit específiques
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: protecció, impuls i racionalització del sector primari
de les Illes Balears, de caràcter estratègic per a l’economia i la societat balears,
sense cap distorsió negativa sobre l’oferta o la demanda d’aquest mercat
V.6.5
Direcció general o entitat: Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears
Font de finançament: capítol IV
Descripció: ajuts al sector de la pesca a les Illes Balears. Ajuts de suport a les
confraries de pescadors i a les seves entitats associatives; i unió d’entitats
associatives del sector pesquer (SCP i UEA)
Objectius i efectes: donar suport econòmic a les confraries per a les despeses
corrents, amb la finalitat d’aconseguir la màxima eficàcia i potenciar la cooperació
entre l’Administració i les confraries de pescadors, perquè les actuacions
d’ambdues siguin més positives per als professionals de la pesca
Cost: 457.000 € (2018: 367.000 €; 2019: 90.000 €) a càrrec de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears
Convocatòria: pluriennal (2018-2019)
Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat
V.6.6
Direcció general o entitat: Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears
Font de finançament: capítol IV
Descripció: altres ajuts. Certàmens ramaders i fires agràries i pesqueres (CRFA)
Objectius i efectes: generar un espai de mostra, promoció i difusió de l’activitat
agropecuària dels sectors concurrents i del bestiar boví i equí
Cost: 60.000 € a càrrec de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Convocatòria: anual, si bé els pagaments s’efectuaran amb càrrec al pressupost
2019, i s’ajustarà el pagament real al pressupost
Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

V.6.7
Direcció general o entitat: Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears
Font de finançament: capítol VII
Descripció: PDR Illes Balears. Mesura 16. Cooperació
Objectius i efectes: contribuir amb la finalitat que el sector agrari i
agroalimentari balear aprofiti les oportunitats de mercat mitjançant accions
innovadores per tal de millorar els resultats de les empreses introduint nous
productes i/o processos en el seu sistema productiu
Cost: 2.000.000 € (1.600.000 € a càrrec de la Unió Europea, 120.000 € a càrrec del
Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient i 280.000 € a càrrec de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears)
Convocatòria: anual. Aquesta convocatòria es dotarà en funció dels romanents
incorporats de l’any 2017
Incidència sobre el mercat: protecció, impuls i racionalització del sector primari
de les Illes Balears, de caràcter estratègic per a l’economia i la societat balear,
sense cap distorsió negativa sobre l’oferta o la demanda d’aquest mercat ni sobre
el medi ambient
V.6.8
Direcció general o entitat: Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears
Font de finançament: capítol VII
Descripció: PDR Illes Balears. Mesura 19. Leader
Objectius i efectes: contribuir als costs de funcionament dels Grups d’Acció Local
i ajudar a la preparació de les Estratègies de Desenvolupament Local com també a
fomentar el desenvolupament dels projectes inclosos en les Estratègies de
Desenvolupament Local Leader, com a eina per dinamitzar l’economia i millorar la
qualitat de vida de la població de les zones rurals
Cost: 1.637.107 € (2018: 522.776 €, dels quals 418.221 € són a càrrec de la Unió
Europea, 31.366 € a càrrec del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi
Ambient i 73.189 € a càrrec de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; 2019:
1.022.087 €, dels quals 780.929 € són a càrrec de la Unió Europea, 58.570 € a càrrec
del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient i 182.588 € a càrrec
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; 2020: 92.244 € són a càrrec de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears)
Convocatòria: pluriennal (2018-2020)
Incidència sobre el mercat: protecció, impuls i racionalització del sector primari
de les Illes Balears, de caràcter estratègic per a l’economia i la societat balear,
sense cap distorsió negativa sobre l’oferta o la demanda d’aquest mercat ni sobre
el medi ambient
OBJECTIU VI
ACCÉS A L’ENSENYAMENT I A LA CULTURA

VI.1 Foment dels estudis universitaris
VI.1.1
Direcció general o entitat: Direcció General de Política Universitària i
d’Ensenyament Superior
Font de finançament: capítol IV
Descripció: ajuts de desplaçament per a alumnes universitaris
Objectius i efectes: fomentar els estudis universitaris
Cost total: 432.000 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: augment de la preparació laboral dels habitants de
les Illes Balears amb efectes evidents sobre l’oferta de feina i la demanda general
VI.1.2
Direcció general o entitat: Direcció General de Política Universitària i
d’Ensenyament Superior
Font de finançament: capítol IV
Descripció: ajuts de desplaçament per a alumnes universitaris de postgrau
Objectius i efectes: fomentar els estudis universitaris de postgrau
Cost total: 18.000 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: augment de la preparació laboral dels habitants de
les Illes Balears amb efectes evidents sobre l’oferta de feina i la demanda general
VI.1.3
Direcció general o entitat: Direcció General de Política Universitària i
d’Ensenyament Superior
Font de finançament: capítol IV
Descripció: beques d’allotjament per fomentar la integració dels nous estudiants
de la UIB a la vida acadèmica del campus universitari durant el curs 2018-2019
Objectius i efectes: fomentar els estudis universitaris de grau
Cost total: 46.500 € (2018: 15.500 €; 2019: 31.000 €)
Convocatòria: pluriennal (2018-2019)
Incidència sobre el mercat: augment de la preparació laboral dels habitants de
les Illes Balears amb efectes evidents sobre l’oferta de feina i la demanda general
VI.1.4
Direcció general o entitat: Direcció General de Política Universitària i
d’Ensenyament Superior
Font de finançament: capítol IV
Descripció: ajuts per a alumnes amb aprofitament acadèmic excel·lent
Objectius i efectes: fomentar els estudis universitaris
Cost total: 30.000 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: augment de la preparació laboral dels habitants de
les Illes Balears amb efectes evidents sobre l’oferta de feina i la demanda general

VI.1.5
Direcció general o entitat: Direcció General de Política Universitària i
d’Ensenyament Superior
Font de finançament: capítol IV
Descripció: accions de política estratègica universitària
Objectius i efectes: fomentar els ensenyaments universitaris; finançar activitats
de les associacions d’alumnes universitaris de les Illes Balears; fomentar la
formació permanent dels professors universitaris; organitzar i desenvolupar
activitats de caràcter acadèmic, cultural i informatiu vinculades al món universitari
o per participar-hi; fomentar la mobilitat del personal docent i investigador i del
personal d’administració i serveis de la Universitat de les Illes Balears; fomentar la
recerca a la comunitat autònoma de les Illes Balears; fomentar els projectes
d’innovació pedagògica universitària; fomentar els projectes de formació inicial
del professorat
Cost total: 60.000 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: foment de l’oferta formativa, la recerca i la
transferència del coneixement universitari; millora de la formació inicial del
professorat
VI.1.6
Direcció general o entitat: Direcció General de Política Universitària i
d’Ensenyament Superior
Font de finançament: capítol IV
Descripció: ajuts de desplaçament per a alumnes d’ensenyaments artístics
superiors
Objectius i efectes: fomentar els estudis d’ensenyaments artístics superiors
Cost total: 12.000 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: augment de la preparació laboral dels habitants de
les Illes Balears amb efectes evidents sobre l’oferta de feina i la demanda general
VI.1.7
Direcció general: Direcció General de Política Universitària i d’Ensenyament
Superior
Font de finançament: capítol IV
Descripció: ajuts de mobilitat per a alumnes universitaris
Objectius i efectes: fomentar els estudis universitaris
Cost total: 200.000 €
Convocatòria: anual (2019)
Incidència sobre el mercat: augment de la preparació laboral dels habitants de
les Illes Balears amb efectes evidents sobre l’oferta de feina i la demanda general
VI.2 Foment de l’aprenentatge de llengües estrangeres

VI.2.1
Direcció general o entitat: Direcció General de Formació Professional i Formació
del Professorat
Font de finançament: capítol IV
Descripció: ajuts per als auxiliars de conversa
Objectius i efectes: proveir els centres docents de les Illes Balears d’un parlant
nadiu, referent lingüístic i cultural, per a la millora i el desenvolupament de la
competència comunicativa en llengua estrangera dels alumnes
Cost: 1.800.000 € (2018: 675.000 €; 2019: 1.125.000 €)
Convocatòria: pluriennal (2018-2019)
Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat
VI.2.2
Direcció general o entitat: Direcció General de Formació Professional i Formació
del Professorat
Font de finançament: capítol IV
Descripció: ajuts per a l’alumnat de les Illes Balears per a l’aprenentatge de
llengües estrangeres
Objectius i efectes: millorar l’adquisició de destreses de comprensió i expressió
oral i escrita en llengües estrangeres
Cost: 250.000 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat
VI.3 Foment de la formació professional
VI.3.1
Direcció general o entitat: Direcció General de Formació Professional i Formació
del Professorat
Font de finançament: capítol IV
Descripció: ajuts econòmics per desenvolupar accions de formació professional
del sistema educatiu, que poden dur a terme les corporacions locals, les
associacions professionals, les organitzacions no governamentals i altres entitats
empresarials
Objectius i efectes: fomentar la inserció professional, el retorn al sistema
educatiu i la formació permanent, la inclusió en el mercat laboral de persones en
risc d’exclusió, la reducció de l’abandonament escolar i l’increment de l’accés a
estudis postobligatoris
Cost: 1.897.500 € (2018: 948.750 €; 2019: 948.750 €)
Convocatòria: pluriennal (2018-2019)
Incidència sobre el mercat: augment de la població activa i potenciació de la
formació professional de futures persones treballadores
VI.3.2
Direcció general o entitat: Direcció General de Formació Professional i Formació
del Professorat

Font de finançament: capítol IV
Descripció: ajuts per a la convocatòria de premis extraordinaris de Formació
Professional de Cicles Formatius de Grau Superior
Objectius i efectes: preveure mesures per potenciar la formació professional i
reconèixer la trajectòria acadèmica i professional de qualitat basada en el treball,
la dedicació i l’esforç dels alumnes que, havent acabat els ensenyaments de
formació professional, hagin demostrat un rendiment brillant en els seus estudis,
com també una major maduresa professional
Cost: 17.000 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: incentivar la preparació acadèmica i potenciar la
formació professional de futures persones treballadores
VI.4 Foment de la formació de col·lectius vulnerables
VI.4.1
Direcció general o entitat: Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa
Font de finançament: capítol IV
Descripció: subvencions adreçades a entitats sense ànim de lucre que
desenvolupen programes de suport educatiu adreçats a l’alumnat amb
necessitats educatives especials
Objectius i efectes: fomentar programes d’estimulació i rehabilitació; fomentar
el suport educatiu als infants malalts de càncer per tal de garantir el procés
educatiu de l’alumne malalt que té una convalescència prolongada a la seva llar;
fomentar els programes de suport en llengua de signes a l’alumnat amb
deficiència sensorial auditiva i a les seves famílies
Cost: 36.000 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat
VI.4.2
Direcció general o entitat: Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa
Font de finançament: capítol IV
Descripció: ajuts econòmics per al finançament del transport escolar adaptat per
a l’alumnat amb necessitats educatives especials per al curs 2017-2018
Objectius i efectes: promoure l’autonomia de les persones amb discapacitat de
centres d’educació especial privats sostinguts amb fons públics perquè puguin
desenvolupar una vida independent i, en conseqüència, gaudir dels mateixos
drets que la resta de ciutadans
Cost: 250.000 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat
VI.5 Programes culturals juvenils
VI.5.1

Entitat: Institut Balear de la Joventut
Font de Finançament: capítol IV
Descripció: ajuts mitjançant la convocatòria de premis i certàmens del programa
cultural Art Jove
Objectius i efectes: fomentar la creativitat artística dels joves de les Illes i
difondre les seves obres i actuacions
Cost: 62.000 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat
VI.5.2
Direcció general o entitat: Institut Balear de la Joventut
Font de finançament: capítol IV
Descripció: ajuts mitjançant la convocatòria del certamen d’Espots Carnet Jove
2018, dirigida als centres educatius de secundària de les Illes Balears
Objectius i efectes: augmentar el coneixement del Carnet Jove entre els centres
educatius de les Illes Balears i fomentar l’aprenentatge d’eines audiovisuals i la
creativitat de les persones joves mitjançant la realització de l’espot
Cost: 9.000 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat
VI.5.3
Direcció general o entitat: Institut Balear de la Joventut
Font de finançament: capítol IV
Descripció: ajuts mitjançant la convocatòria de 4 beques per fer pràctiques en
empreses de distints àmbits, dirigides a persones joves nascudes o residents a les
Illes Balears, d’entre 18 i 30 anys
Objectius i efectes: afavorir l’ocupació i la professionalització dels joves de les
Illes Balears
Cost: 20.000 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat
VI.5.4
Direcció general o entitat: Institut Balear de la Joventut
Font de finançament: capítol IV
Descripció: ajuts mitjançant la convocatòria del certamen de fotografia amb
eslògan a Instagram
Objectius i efectes: incentivar els joves per repensar i aprofundir en els temes
del programa Global Education del Consell d’Europa i donar a conèixer el Carnet
Jove entre les persones joves de 12 a 17 anys a les Illes Balears
Cost: 1.550 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

VI.5.5
Direcció general o entitat: Institut Balear de la Joventut
Font de finançament: capítol IV
Descripció: ajuts mitjançant la convocatòria del certamen Carnet Jove Solidari
Objectius i efectes: sensibilitzar els joves de la necessitat de solidaritat entre les
persones, fomentar l’elaboració de nous projectes solidaris i promocionar-los
entre el col·lectiu
Cost: 2.000 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat
VI.5.6
Direcció general o entitat: Direcció General d’Esports i Joventut
Font de finançament: capítol IV
Descripció: subvencions destinades a fomentar projectes d’intervenció,
d’investigació i publicacions de caràcter innovador en matèria de joventut, en
l’àmbit territorial de les Illes Balears
Objectius i efectes: promoure la investigació, la innovació i les publicacions en
tot allò que es refereixi a la joventut i a l’anàlisi de la situació de les persones
joves a les Illes Balears
Cost: 100.000 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat
VI.5.7
Direcció general o entitat: Direcció General d’Esports i Joventut
Font de finançament: capítol IV
Descripció: subvencions adreçades a les entitats de les Illes Balears que
participen en el programa de Voluntariat Europeu del programa Erasmus +
Joventut
Objectius i efectes: donar suport a les entitats que acullen voluntaris a les Illes
Balears, en el marc del programa de Voluntariat Europeu del programa Erasmus +
Joventut
Cost: 50.000 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat
VI.6 Conservació i promoció del patrimoni cultural
VI.6.1
Direcció general o entitat: Direcció General d’Arquitectura i Habitatge
Fonts de finançament: capítol VII FF 31110
Descripció: subvencions per dur a terme actuacions en matèria de protecció i
conservació del patrimoni cultural dels ens locals (FEDER)
Objectius i efectes: concedir ajudes del 50 % del cost de les actuacions per a la
conservació del patrimoni cultural dels ens locals

Cost: 3.400.000 € (2018: 400.000 €; 2019: 1.500.000; 2020: 1.500.000 €)
Convocatòria: pluriennal (2018-2020)
Incidència sobre el mercat: foment de l’activitat rehabilitadora dels edificis i l’ús
cultural
VI.7 Foment de l’ús de la llengua catalana
VI.7.1
Direcció general o entitat: Direcció General de Política Lingüística
Font de finançament: capítol IV
Descripció: ajuts per a actuacions de foment de l’ús de la llengua catalana a les
Illes Balears
Objectius i efectes: promoure activitats que contribueixin al foment de l’ús social
de la llengua catalana
Cost: 300.000 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat
VI.7.2
Direcció general o entitat: Direcció General de Política Lingüística
Font de finançament: capítol IV
Descripció: ajuts destinats a la premsa diària escrita en llengua catalana a les Illes
Balears
Objectius i efectes: fomentar la presència de la llengua catalana en els mitjans
de comunicació escrits de periodicitat diària en el territori de les Illes Balears
Cost: 250.000 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: creació d’ocupació i increment de l’activitat
econòmica a les Illes Balears
VI.7.3
Direcció general o entitat: Direcció General de Política Lingüística
Font de finançament: capítol IV
Descripció: ajuts destinats a la premsa de caràcter local i a la de temàtica
especialitzada escrites en català a les Illes Balears
Objectius i efectes: fomentar la presència de la llengua catalana en les
publicacions en el territori de les Illes Balears
Cost: 200.000 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: creació d’ocupació i increment de l’activitat
econòmica a les Illes Balears
VI.7.4
Direcció general o entitat: Direcció General de Política Lingüística
Font de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts destinats a les televisions i ràdios que emeten en llengua
catalana a les Illes Balears
Objectius i efectes: fomentar la presència de la llengua catalana en els mitjans
de comunicació audiovisuals en el territori de les Illes Balears
Cost: 250.000 €
Convocatòria: anual
Incidència sobre el mercat: creació d’ocupació i increment de l’activitat
econòmica a les Illes Balears

