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1. Marc legal 

La Llei 2/2016, de 30 de març, de l’impost sobre estades turístiques a les Illes 
Balears i de mesures d’impuls del turisme sostenible (LIET), va crear i regular els 
elements essencials de l’IMPOST SOBRE ESTADES TURÍSTIQUES A LES ILLES BALEARS, així 
com el FONS PER AFAVORIR EL TURISME SOSTENIBLE i la COMISSIÓ D’IMPULS DEL TURISME 
SOSTENIBLE. 

— L’impost que s’estableix per mitjà d’aquesta Llei està destinat, d’una banda, a 
compensar la societat balear pel cost mediambiental i social i la precarietat 
laboral que suposa l’exercici de determinades activitats que distorsionen o 
deterioren el medi ambient en el territori de les Illes Balears, i, d’una altra, a 
millorar la competitivitat del sector turístic per mitjà d’un turisme sostenible, 
responsable i de qualitat a l’arxipèlag. 

— El Fons per afavorir el turisme sostenible, que s’ha de nodrir amb els ingressos 
derivats d’aquest impost, s’ha de destinar íntegrament a finançar les despeses i 
les inversions que decideixi el Consell de Govern a proposta de la Comissió 
d’Impuls del Turisme Sostenible. 

— La Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible és l’òrgan on han de participar les 
administracions públiques i els agents econòmics i socials, i les entitats de 
caràcter mediambiental. Entre altres competències, té la de proposar la 
finalitat concreta dels recursos que generi l’impost sobre estades turístiques a 
les Illes Balears, a partir dels projectes que presentin les administracions i la 
resta d’entitats que formen part de la Comissió, susceptibles de ser executats 
amb càrrec al fons per afavorir el turisme sostenible. 

La Llei de l’impost sobre estades turístiques i de mesures d’impuls del turisme 
sostenible es va desplegar reglamentàriament mitjançant el Decret 35/2016, de 
23 de juny (D35/16). Aquest Decret conté, entre d’altres, les DISPOSICIONS GENERALS 
SOBRE LA COMISSIÓ D’IMPULS DEL TURISME SOSTENIBLE (naturalesa, règim jurídic, 
funcions, composició, organització i règim de funcionament), així com LA 
REGULACIÓ DEL PLA ANUAL D’IMPULS DEL TURISME SOSTENIBLE, per mitjà del qual s’han de 
fixar els objectius anuals prioritaris amb criteris d’equilibri territorial i, finalment, 
les PRESCRIPCIONS RELATIVES A LA PRESENTACIÓ I LA SELECCIÓ DELS PROJECTES que 
estableixen com les administracions i les entitats que formen part de la Comissió 
poden presentar els projectes i els criteris que han de regir la selecció d’aquests 
projectes, amb una atenció especial als que hagin estat sotmesos a processos de 
participació ciutadana. 

La disposició addicional desena de la Llei 13/2017, de 29 de desembre de 
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per l'any 2018 
estableix que, correspon a l'Agència de Turisme de les Illes Balears (actual AETIB) 
la gestió dels recursos integrants del fons per afavorir el turisme sostenible i, amb 
això, el lliurament dels fons a les entitats promotores dels projectes que s'aprovin 
en el marc del pla anual d'impuls del turisme sostenible. Aquests fons, en tot cas, 
tendrà el caràcter de finançament afectat a les despeses corresponents a aquests 
projectes, inclosos aquells en què l'entitat promotora sigui la mateixa 
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Administració de la comunitat autònoma, que generarà els crèdits adients en les 
seccions pressupostàries que els hagin d'executar, d'acord amb l'article 59 de la 
Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat autònoma. 
L'Administració de la Comunitat autònoma de les Illes Balears ha de transferir 
prèviament a l'Agencia de Turisme de les Illes Balears els recursos corresponents 
mitjançant l'execució dels crèdits de la secció 37 del pressupost de despeses de 
l'Administració de la comunitat autònoma.   
 
Pel Decret 18/2018, de 22 de juny, es regula l'Agencia d'Estratègia Turística i té 
entre les seves finalitats la gestió dels  recursos del Fons per afavorir el turisme 
sostenible. 
 

El Pla Anual d’Impuls del Turisme Sostenible per al període 2019 

El 9 de maig de 2019 la Comissió d'Impuls del Turisme Sostenible va aprovar el Pla 
Anual d’Impuls de Turisme Sostenible de 2019 (en endavant Pla anual 2019), que 
el Consell de Govern va aprovar en la sessió de 17 de maig de 2019 i que es va 
publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears el 18 de maig. 

Aquest quart Pla s'ha dotar amb uns recursos econòmics  totals de 126.886.821,81 
euros, hi ha un conjunt de projectes corresponents a convocatòries anteriors que 
finalment han renunciat a la seva execució, l'import d'aquest projectes es de 
1.499.000,00 euros. Per tant el fons de la convocatòria 2019 resultant es de 
128.385.821,81 euros. 

Atesa l'existència de projectes pluriennals, bàsicament de la convocatòria del 
2017, s'imputarà al fons 2019 un total de 23.450.629,50 euros corresponents a 
anualitats compromeses en convocatòries anteriors. Així, l'import disponible del 
fons 2019 per a nous projectes es de 104.935.192,31 euros. 

 

Les principals novetats del PLA ANUAL 2019 respecte de l' anterior són: 

A) Per una banda, el que fa referència als Objectius del Pla recuits al Capítol II : 

Capítol II. Objectius del Pla Anual 

Article 3 
Es pot presentar qualsevol projecte que es destini a les altres actuacions 
previstes en l’article 19.3 de la LIET: 
1. Protecció, preservació, modernització i recuperació del medi natural, 
rural, agrari i marí. 
2. Foment de la desestacionalització, creació i activació de productes turístics 
practicables en temporada baixa, i promoció del turisme 
sostenible i de temporada baixa. 
3. Recuperació i rehabilitació del patrimoni històric i cultural. 
4. Impuls de projectes d’investigació científica, desenvolupament i innovació 
tecnològica (R+D+i) que contribueixin a la diversificació 
econòmica, la lluita contra el canvi climàtic o relacionats amb l’àmbit turístic. 
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5. Millora de la formació i la qualitat de l’ocupació. Foment de l’ocupació en 
temporada baixa. 

6. Actuacions en polítiques d’habitatge destinades a fomentar l’accés a 
l’habitatge, especialment el lloguer social, amb criteris de 
sostenibilitat energètica. 

 
B) Pel que fa a la forma de valorar els projectes en aquesta convocatòria: 
 

 Capítol X. Valoració dels projectes 
 
Article 30 
Els projectes presentats d’acord amb aquest Pla han de ser valorats en 
funció dels criteris que es determinen en l’article 53 del capítol IV del 
Títol IV del Decret 35/2016. 
 
Article 31 
 
En la valoració de les sol·licituds presentades per les entitats s’han de 
ponderar els següents aspectes fins a un màxim de 100 punts. 
 
El contingut i la puntuació són: 
Memòria explicativa (màxim 65 punts). 
Per fórmula (màxim 35 punts). 
 
Puntuació de la Memòria explicativa (màxim 65 punts) 
1. Justificació de la intervenció (màxim 55 punts) 
 
L’ interès públic: màxim 30 punts. 
Raons en les quals es fonamenta el projecte amb indicació expressa de les 
principals dades d’urgència, necessitat, singularitat, interès públic 
i sostenibilitat ambiental. 
La repercussió social: màxim 25 punts. 
Indicació de la incidència social del projecte i els processos de participació 
ciutadana en el moment de l’elecció de presentació de les 
sol·licituds. S’han de tenir en compte els criteris d’accessibilitat universal. 
 
2. Viabilitat econòmica (màxim 10 punts) 
Informe cost benefici (projectes més econòmics i productius des del punt de 
vista dels principis generals d’eficàcia i eficiència aplicables a la 
despesa pública). 

 

El PLA ANUAL DE 2019 s’estructura en onze capítols i una disposició addicional en els 
quals s’ha incorporat millores i novetats com a resultat de l’experiència de la 
tramitació del Pla de 2017 i 2018: 
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— El capítol primer del PLA ANUAL 2019 estableix el seu OBJECTE, que és finançar, 
totalment o parcialment, les despeses i les inversions derivades dels projectes 
que s'aprovin pel Consell de Govern, a proposta de la Comissió d’Impuls del 
Turisme Sostenible, a fi d’impulsar un turisme sostenible, responsable i de 
qualitat a l’arxipèlag de les Illes Balears, així com fixar els objectius anuals 
prioritaris, amb criteris d’equilibri territorial entre les illes. 

— El capítol segon del PLA ANUAL 2019 defineix els OBJECTIUS PRIORITARIS, mantenint  
a l’igual que al Pla de 2018, entre els nous objectius actuacions en politiques 
d'habitatge destinades a fomentar l'accés a l'habitatge, i especialment el 
lloguer social, amb criteris de sostenibilitat energètica , introduint nous 
objectius i així mateix, les altres actuacions fixades en l’article 19.3 de la LIET. 

— El capítol tercer determina el seu MARC D’ACTUACIÓ i estableix l’àmbit temporal 
dels projectes susceptibles de ser executats amb càrrec al fons; els beneficiaris 
del fons, amb l’especificació de les entitats que poden presentar projectes i els 
respectius requisits; les peculiaritats per la presentació de projectes, terminis i 
imports, on destaca la implementació d’un sistema elaborat ad hoc per tramitar 
electrònicament les sol·licituds. 

— El capítol quart especificava la DOCUMENTACIÓ que s’havia d’adjuntar a les 
sol·licituds, desenvolupant la regulació del pla de l’exercici anterior amb 
l’objectiu de disposar de més i millor informació per valorar la qualitat i 
idoneïtat dels projectes presentats. Igualment es van introduir com a novetats 
l’obligatorietat que la documentació mínima s'incorporés digitalment al 
formulari en línia establert, de presentar el resguard del formulari una vegada 
presentada la instància de la sol·licitud en el registre electrònic, i d’un tràmit 
d’esmena de les sol·licitud presentades. 

— El capítol cinquè del PLA ANUAL 2019 desenvolupa el PROCÉS DE CONCESSIÓ dels 
recursos del Fons, establint que és el Comitè Executiu de la Comissió d’Impuls 
del Turisme Sostenible l’òrgan competent per analitzar, valorar i seleccionar 
prèviament els projectes susceptibles de ser executats amb càrrec al fons per 
afavorir el turisme sostenible. Com a principal novetat dins aquest capítol es 
pot destacar la presentació d'un document d’acceptació del finançament del 
projecte per part d'aquelles entitats beneficiàries dins del termini de 30 dies  
comptadors des de l'endemà de la notificació de la subvenció  (a excepció de 
l’Administració de la CAIB i els ens del sector públic instrumental). 

— El capítol sisè regula la PUBLICITAT del PLA ANUAL 2019, el qual havia de ser 
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en el lloc web 
específic del Fons i en les pàgines web de les administracions i altres entitats 
que poden presentar projectes a la Comissió. El PLA ANUAL 2019 faculta a  
l'AETIB per dur a terme les tasques de comprovació del compliment de 
l’obligació de publicitat. 

— El capítol setè determina els RECURSOS ECONÒMICS DEL FONS, indicant la quantitat 
aproximada de recaptació prevista de l'impost sobre estades turístiques a les 
Illes Balears i de mesures d'impuls del turisme sostenible per l’exercici 2019. 
S’hi incorporen els recurs econòmics derivats de 3 projectes de convocatòries 
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anteriors que han renunciat a la seva execució, incrementant per tant el fons 
per aquesta convocatòria. 

— El capítol vuitè desenvolupa els CRITERIS APLICATS EN COMPLIMENT DE LES NORMES 
SOBRE EQUILIBRI TERRITORIAL, i d’acord amb el que disposa l’article 51.4 del 
D35/16, incorpora tant les desviacions inicials que resulten del Pla anual de 
2019, com la compensació de les desviacions acumulades de l’exercici anterior. 

— El capítol novè determina les LÍNIES D’ACTUACIÓ, introduint l’àmbit d’interès 
supramunicipal o d'un abast territorial superior al municipi dels projectes 
presentats per corporacions locals a través de la FELIB. 

— El capítol desè del PLA ANUAL 2019 regula de bell nou els criteris de VALORACIÓ 
DELS PROJECTES, establint una puntuació màxima en la valoració de les 
sol·licituds presentades de 100 punts, dels quals un màxim de 65 punts 
correspondria a la memòria explicativa i la resta dels 35 punts es calculen 
mitjançant fórmules. 

— El capítol onzè estableix les pautes per a la TRAMITACIÓ DEL FINANÇAMENT dels 
projectes aprovats. 

— El capítol dotzè determina les condicions per l’EXECUCIÓ I JUSTIFICACIÓ DELS 
PROJECTES finançats, que s'han de desenvolupar d’acord amb les clàusules 
específiques que s'han d'introduir en els instruments que es formalitzin, així 
com estableix el termini d'un any per iniciar l'execució del projecte 
subvencionat. 

— El capítol tretzè es dedica al SEGUIMENT I VERIFICACIÓ DELS PROJECTES FINANÇATS, i la 
pròpia Comissió delega en l'AETIB les tasques de seguiment i l’avaluació de 
l’execució dels projectes que s'aprovin, per comprovar el grau de compliment 
en la implantació de les actuacions. 

— El capítol catorzè regula les normes de PUBLICITAT DEL FINANÇAMENT DEL FONS PER 
AFAVORIR EL TURISME SOSTENIBLE, que ha de quedar reflectida en els cartells 
divulgatius de les activitats, inversions i obres en la forma proposta per l'AETIB 
d'acord amb el manual d'imatge corporativa. 

— En darrer lloc, s'afegeix el capítol quinzè que regula la MODIFICACIÓ DELS 
PROJECTES FINANÇATS PEL FONS D'IMPULS SOSTENIBLE. Aquesta 
modificació es realitzarà a instancia de la part interessada i s'haurà de 
presentar de forma immediata  a l'aparició de les circumstàncies que motiven 
la modificació  

2. Criteris aplicats en compliment de les normes sobre equilibri territorial 

La LIET estableix que la comissió, en el moment d'elaborar el pla anual d’impuls 
del turisme sostenible, ha de fixar els objectius anuals prioritaris, amb criteris 
d’equilibri territorial. L'article 19.3 de la LIET remet al D35/16 per la concreció dels 
criteris d'equilibri territorial, tot i que obri la porta a desviacions anuals sobre el 
resultat de l’aplicació dels criteris, sempre que no siguin superiors al 40% (en tot 
cas, aquestes desviacions s’han de compensar en els exercicis següents). 
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A l'article 51 del D35/16 s'estableixen els percentatges que, respecte el pes de 
cada illa en el conjunt de les Illes Balears, s’han de prendre com a referència per a 
cada illa, amb un caràcter de mínim i de màxim, sobre l’aplicació dels recursos del 
fons per afavorir el turisme sostenible, i que són: 

 

Illes Percentatge mínim Percentatge màxim 
Mallorca 68,14 % 74,82 %  
Menorca 10,68 % 14,03 %  
Eivissa 12,85 % 15,99 %  
Formentera 1,36 % 1,84 %  

 

D’acord amb el que estableix l’article 51.4 del D35/16, en els plans anuals d’impuls 
del turisme sostenible s’hi han de fer constar els criteris sobre equilibri territorial 
aplicats en compliment d’aquestes normes, així com també les desviacions 
inicials, les desviacions finals del pla anual immediatament anterior que s’hagin 
produït respecte de les previsions inicials i les previsions que es facin per 
compensar, encara que sigui parcialment, les desviacions acumulades dels 
exercicis anteriors. 

D’acord en el Pla Anual 2019 (article 27), les desviacions inicials que, en relació 
amb el pes de cada illa en el conjunt de les Illes Balears, resulten del Pla Anual de 
2018 són les següents: 

— Mallorca, la proposta va estar 992.341,09 euros per sota del mínim de 
referència de l’article 51.3 un 1,32%  

— Menorca la proposta es situà dins dels límits de referència de l’article 51.3   

— Eivissa  va estar 2.491.736,51euros per damunt  del màxim de referència de 
l’article 51.3, un 18,33% 

— Formentera va excedir en 1.1647.181,34 euros el màxim de referència, un 
109,57 %. 

Donat el volum del Fons de Turisme Sostenible del 2019 i aplicant els 
percentatges mínims i màxims, el marc de referència d'equilibri territorial entre 
illes (sobre el qual podrien aplicar-se compensacions de les desviacions de la 
convocatòria anterior) entre illes esdevé el següent: 

 

Illes € mínim € màxim 
Mallorca 71.502.840,04 78.512.510,89 
Menorca 11.207.078,54 14.722.407,48 
Eivissa 13.484.172,21 16.779.137,25 
Formentera 1.427.118,62 1.930.807,54 

 

El capítol vuitè del PLA ANUAL 2019 es fan constar expressament les previsions que 
es duen a terme per compensar, encara que sigui parcialment, les desviacions 
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acumulades de l’exercici anterior, atès que es disposa que la compensació de les 
desviacions acumulades de l’exercici anterior s'ha de dur a terme sobre la base 
dels marges de distribució territorial de cada illa establerts en el D35/16. 

Una de les principals novetats introduïdes per millorar el compliment les normes 
sobre equilibri territorial ha estat, precisament, controlar amb més detall els 
percentatges d’aplicació dels projectes sobre les diferents illes de la comunitat 
autònoma. Per això, s'ha optat per conèixer a priori la distribució territorial de 
l’àmbit d’inversió de les sol·licituds presentades mitjançant el propi FORMULARI DE 
SOL·LICITUD DE PROJECTE PER AL PLA ANUAL D’IMPULS DEL TURISME SOSTENIBLE PER AL PERÍODE 
2019. 

3. Requisits de les sol·licituds i criteris de valoració dels projectes 

El marc legal que regula la convocatòria del PLA ANUAL 2019 (constituït per la LIET, 
el D35/16 i l’Acord del Consell de Govern de 7 de juliol de 2017) estableix i 
concreta tant les matèries objecte dels recursos dels Fons com el termini de 
presentació dels projectes, els beneficiaris del fons per afavorir el turisme sostenible, 
les normes per a la presentació dels projectes i la documentació mínima que s’ha de 
presentar amb les sol·licituds, i, en darrer lloc, els criteris generals d’aprovació dels 
projectes. 

— L’article 19.3 de la Llei 2/2016 determina les actuacions a les quals s’han de 
destinar els recursos del Fons per afavorir el turisme sostenible (tant si és per 
finançar totalment o parcialment inversions i altres despeses), actuacions que 
es concreten en les següents: 

a) La protecció, preservació, modernització i recuperació del medi natural, 
rural, agrari i marí. 

b) El foment de la desestacionalització, creació i activació de productes turístics 
practicables en temporada baixa, i promoció del turisme sostenible i de 
temporada baixa. 

c) La recuperació i rehabilitació del patrimoni històric i cultural. 
d) L’impuls de projectes de recerca científica, desenvolupament i innovació 

tecnològica (R+D+I) que contribueixin a la diversificació econòmica, la lluita 
contra el canvi climàtic o relacionats amb l’àmbit turístic. 

e) La millora de la formació i la qualitat de l’ocupació. Foment de l’ocupació en 
temporada baixa. 

f) Inversió en rehabilitació d’habitatges destinats a lloguer social amb criteris 
de sostenibilitat energètica. 

A més, l’article 19.3 estableix que dins el conjunt d’aquestes actuacions s’han de 
prioritzar els projectes de caràcter mediambiental que formin part de les 
actuacions a què fa referència la lletra a), i que, en tot cas, els projectes que 
s’aprovin han de ser sostenibles des del punt de vista ambiental, social i 
econòmic. 

Per la seva part, d’acord amb el que ja s’ha avançat, el capítol segon del PLA 
ANUAL 2019 estableix que els objectius prioritaris són els que es relacionen a 
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l’article 3, sens perjudici que tots els projectes de caràcter mediambiental han 
de ser considerats prioritaris de conformitat amb el que disposa l’article 19.3 
de la LIET: 

1.- Inversió per a l'adquisició i rehabilitació d'habitatges destinats a lloguer 
social amb criteris de sostenibilitat energètica.  
2.- Paisatge, conservació i divulgació d'espais de rellevància ambiental. 
3.- Rehabilitació, adquisició o manteniment del patrimoni cultural  
4.- Diversificació del model econòmic mitjançant projectes de formació del 
capital hum, d'R+D+I, transició energètica i diversificació del producte 
turístic sostenible per fomentar la competitivitat i allargar la temporada 
turística  

— Pel que fa a la presentació de projectes, terminis i imports, el capítol tercer 
del PLA ANUAL 2019 va establir que el termini de presentació de sol·licituds 
relatives als projectes per finançar finalitzaria el 16 d’agost de 2019, amb 
indicació expressa que els projectes presentats fora de termini no serien 
admesos. 

Mitjançant acord de la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible de data 11 
d’octubre de 2019, ratificat per acord del Consell de Govern de la mateixa data, 
(BOIB núm 139, 12 d'octubre ) i davant la nova situació econòmica -laboral que 
afecta a la nostra comunitat derivada de la fallida del Touroperador Tomas 
Cook, es va obrir un nou termini extraordinari per donar la possibilitat de 
reformular o presentar nous projectes en el marc de la Llei 2/2016, 
especialment respecte al punt 3 apartats b) i e), que va finalitzar el 18 d'octubre 
de 2019. 

— L’article 20 de la LIET, l’article 52.1 del D35/16 i l’Acord del Consell de Govern de 
22 de juny de 2018 estableixen els membres de la Comissió que poden 
presentar projectes que s’hagin d’executar amb càrrec al Fons per afavorir el 
turisme sostenible. 

Es manté en aquest Pla la novetat introduïda al pla de l’exercici anterior de què 
els projectes presentats pels ajuntaments a través de la Federació de Municipis 
de les Illes Balears (FELIB), o de qualsevol altra Administració pública han de 
ser valorats, si tenen interès supramunicipal o un abast territorial superior al 
del municipi. En ambdós casos es considerarà, amb el vistiplau de la 
Administració publica presentadora, com a ens beneficiari l'ajuntament 
executor dels projectes . 

L’article 52 del D35/16 i el capítol IV del PLA ANUAL 2019 desenvolupen amb més 
detall la documentació mínima a presentar de les sol·licituds de finançament, 
sens perjudici de tota la informació addicional que es consideri rellevant i que 
és la següent: 

a) Una declaració responsable, d’acord amb un model normalitzat relativa al 
compliment d’una sèrie de requisits (existència, o no, d’altres subvencions o 
ajuts públics o privats, estatals o internacionals, pel mateix concepte; 
conformitat, si escau, que el projecte compleix la normativa d’aplicació; en 
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el seu cas, declaració que l’entitat no està sotmesa a cap de les prohibicions 
establertes en l’article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre). 

b) Una sol·licitud, seguint el model normalitzat que es va adjuntar com a annex 
al Pla i que estava disponible en el lloc web a què es refereix l’article b) 20.4 
de la LIET. 

c) Acreditació del sol·licitant de l'acord de l'òrgan de govern corresponent per a 
la participació en la convocatòria pública. 

d) En el seu cas, el vistiplau de l’Administració que s’hagi de fer càrrec del 
projecte, d’acord amb el model normalitzat que figurava en l’annex al Pla. 

e) Una memòria general explicativa del projecte i de la seva adequació al PLA 
ANUAL 2018 d’impuls del turisme sostenible, que havia d’incloure la 
justificació de la necessitat de l’actuació, la descripció detallada de les 
actuacions que es proposaven, els plànols d’ubicació de les actuacions i 
l’entorn, com també fotografies de l’estat de l’espai, les instal·lacions o els 
elements de l’actuació abans de fer la inversió. 

f) Un estudi de viabilitat econòmica en el qual es faci constar el cost previst de 
la despesa o la inversió, i també, si escau, el cost anual inherent al 
manteniment de la inversió i a la resta de despeses recurrents que es 
puguin generar, quantificant de forma estimativa els costos i els beneficis 
que s’obtindria de l’execució de les actuacions, el pressupost complet i 
detallat del projecte i el detall de la distribució d’aquest pressupost per 
anualitats. 

g) Un estudi de viabilitat jurídica, signada per la persona responsable dels 
serveis jurídics de l'entitat que presenta el projecte, segons l’actuació de 
què es tracti en cada cas, d’acord amb la normativa vigent d'àmbit europeu, 
estatal, autonòmic, insular i local. 

h) Un calendari d’execució del projecte, que ha de fer constar les diverses 
actuacions concretes que siguin necessàries, el qual havia d’expressar, tant 
el termini d’execució del projecte, en mesos, des del moment en què se 
selecciona, com la duració total prevista del projecte. 

i) Una memòria del procés de participació ciutadana seguit a l’hora de 
presentar el projecte. 

Respecte a l’ interpretació d’aquest darrer punt, i l’obligatorietat de 
presentar aquesta memòria de participació ciutadana es va sol·licitar 
informe  a l’Advocació de la CAIB sobre la interpretació i si era d’aplicació o 
no, l’article 20.2 in fine d ela Llei 2/2016, atesa l’entrada en vigor de la Llei 
12/2019, de 12 de març, de consultes populars i processos participatius, 
atesa la seva manca de desenvolupament reglamentaria i la implementació 
de les eines informàtiques i registrals adients. L’informe de l’Advocacia de la 
CAIB de data 20 d’agost manifesta que fins que no estigues desenvolupada 
reglamentàriament, creada la plataforma digital, i creat el Registre Únic de 
participació ciutadana, aquesta llei de consultes no pot ser aplicada, i per 
tant el seu regim jurídic queda diferit a la seva plena operativitat, per la 
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qual cosa impossibilitaria l’exigència de sotmetre els projectes relatius a 
l’ITS.  

 

— Pel que fa als criteris relatius a l’aprovació de projectes, el capítol tercer del 
pla especifica que, amb caràcter general, no es valoren els projectes que no 
superin la quantia mínima de 250.000 € (IVA inclòs), llevat dels de l'illa de 
Formentera on, ateses les seves característiques, la quantia mínima s’estableix 
en 100.000 € (IVA inclòs). 

— Pel que fa als criteris generals d’aprovació dels projectes, a l’hora de 
seleccionar els projectes susceptibles de ser executats amb càrrec al Fons per 
afavorir el turisme sostenible, el PLA ANUAL 2019, aquests han de ser valorats en 
funció dels objectius anuals prioritaris, dels criteris que es determinen en el 
capítol IV del títol IV del D35/16, i dels paràmetres específics que, en el marc del 
que estableix l'article 19 de la LIET, ha aprovat el Ple de la Comissió. 

Respecte a aquesta matèria, el Pla incorpora un nou sistema de valoració de les 
sol·licituds presentades, on les sol·licituds presentades per les entitats s'han 
ponderat fins a un màxim de 100 punts, d’acord amb els següents continguts i 
la puntuacions: 

1. Memòria explicativa (màxim 65 punts). 
1.1. Justificació de la intervenció (màxim 55 punts) 

L’interès públic: màxim 30 punts: Raons en les quals es fonamenta el 
projecte amb indicació expressa de les principals dades d'urgència, 
necessitat, singularitat o interès públic. S'han de tenir en compte els 
criteris d’accessibilitat universal i sostenibilitat ambiental. 
La repercussió social: màxim 25 punts: Indicació de la incidència social del 
projecte i els processos de participació ciutadana en el moment de la tria 
de presentació de les sol·licituds. 

1.2. Viabilitat econòmica (màxim 10 punts): Informe cost benefici (projectes més 
econòmics i productius des del punt de vista dels principis generals de 
eficàcia i eficiència aplicables a la despesa pública. 

2. Per fórmula (màxim 35 punts). 
2.1. Termini d’execució (màxim10 punts): Puntuació de 10 punts projectes 

executats fins a 12 mesos; 5 punts, fins a 18 mesos; 2 punts, a partir de 18 
mesos. 

2.2. Cost del projecte (màxim 15 punts): S'han de valorar amb una major 
puntuació els projectes que tinguin una menor despesa recurrent. S'ha de 
calcular el cost de la despesa recurrent sobre el cost total del projecte. 

2.3. Altres fonts de finançament (màxim 10 punts): Puntuació que oscil·la entre 
els 0 i els 10 punts, establint en el cas d’un cofinançament igual o superior 
al 50%, 10 punts i, en el cas que sigui inferior, puntuable 
proporcionalment en funció del percentatge de cofinançament. 
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A més, el PLA ANUAL 2019 estableix que una vegada valorats i establert l’ordre 
dels projectes per la puntuació obtinguda, s'ha de redactar una proposta per 
elevar a la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible relativa als projectes per 
finançar amb el fons per afavorir el turisme sostenible del corresponent Pla 
anual, seleccionats d’acord amb la major puntuació per cada illa, fins a exhaurir 
el límit de finançament per illa que estableix el criteri d’equilibri territorial. 

4. Projectes presentats en el marc de la convocatòria del PLA ANUAL 2019 

Projectes presentats i volum d’inversió sol·licitada 

Si sumem els dos terminis de presentació de projectes tenim un TOTAL DE 162 
PROJECTES, per valor de 328.341.854,06€ milions d’euros, i dels quals se SOL·LICITEN 
AMB CÀRREC AL FONS 273.067.137,53€ MILIONS D’EUROS. 

Dades globals de la presentació de projectes 

Pel que fa a la DISTRIBUCIÓ PER ILLES, podem diferenciar entre els projectes que 
desplegarien els seus efectes únicament en una de les illes (35 dels 162 projectes), 
dels que ho fan a més d’una d’elles.  

D’acord amb aquesta consideració, la distribució dels projectes presentats al Pla 
anual 2019 ordenats per àmbit territorial és: 

Illes 
Nre. 
Projectes Sol·licitat ITS'19 Import projectes  

Mallorca 80 158.279.462,10€ 187.538.173,54€ 

Menorca 22 40.335.293.13€ 41.813.293,13€ 

Eivissa 20 25.100.627,19€ 40.204.075,74€ 

Formentera 3 1.528.957,92€ 1.528.957,92€ 

Mes d'una Illa 37 47.822.797,19€ 57.257.353,73€ 

 162 273.067.137,53€ 328.341.854,06€ 

D’acord amb la distribució dels projectes presentats al Pla anual 2019 ordenats pel 
el seu encaix dins els objectius prioritaris dels Pla anual és: 

 

Objectiu prioritari. Nre. Sol·licitat ITS'19 Import total 
projectes 

Objectiu prioritari A 41 52.254.329,36 € 65.471.434,66 € 
Objectiu prioritari B 16 21.434.690,96 € 27.602.423,05 € 
Objectiu prioritari C 26 29.133.571,89 € 32.224.465,49 € 
Objectiu prioritari D 6 6.435.380,00 € 6.435.380,00 € 
Objectius prioritaris E 2 7.827.353,00 € 8.327.353,00 € 
Objectius prioritaris F 18 63.921.799,97 € 64.948.511,70 € 
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Mes d'un objectiu 53 92.060.012,35 € 123.332.286,16 € 
Total 162 273.067.137,53€ 328.341.854,06 € 

 

5. Procediment de concessió del finançament 

Finalitzat el tràmit d’esmenes, es va posar a disposició dels membres de la 
Comissió Executiva d’Impuls de Turisme Sostenible durant els dies 24 i 25 
d'octubre a la seu de l'AETIB i las respectives seus del SOIB de les Illes menors, la 
possibilitat de revisar la documentació dels projectes presentats junt a les 
sol·licituds presentades  

A l’acta de prevaloració del projectes de data 25 d’octubre es recull la prevaloració 
dels projectes, d’acord amb la valoració subjectiva realitzada per la direcció de 
l’AETIB per ordre del president , juntament  a la valoració objectiva realitzada pels 
tècnics de l'AETIB , aquesta prevaloració ha estat a disposició del membres de la 
comissió i es la que es proposa a la comissió per la seva aprovació i posterior 
ratificació pel Ple.  

Un cop avaluades les sol·licituds i d’acord amb la valoració dels projectes, 
s’estableix el corresponent ORDRE DELS PROJECTES PER LA PUNTUACIÓ OBTINGUDA, 
d’acord amb les previsions del PLA ANUAL 2019, resultant una proposta provisional 
de valoració i ordenació dels projectes per executar amb càrrec al fons d’Impuls 
de turisme sostenible (veure annex 1). 

Per arribar a l’import disponible del fons 2019 per a nous projectes que és de 
104.935.192,31 euros s'ha procedit de la següent manera: 

 

Article 19 
Per a l’any 2019 es preveu una recaptació de l’impost sobre estades turístiques a 
les Illes Balears i de mesures d’impuls del turisme 
sostenible d’una quantitat aproximada de 121.885.000,00 euros. 
Article 20 
L’estimació de la recaptació de l’impost durant l’any 2018 s’ha d’ajustar al resultat 
de la liquidació definitiva de la recaptació de l’impost durant el 2018. Així, la 
recaptació efectiva de l’impost el 2018 ha estat de 119.611.821,81euros, mentre 
que la recaptació que s’havia previst en el Pla Anual 2018 era de 114.610.000,00 
euros. El resultat d’aquesta liquidació és de +5.001.821,81 euros. 
Article 21 
Així, els recursos econòmics totals del fons 2019 són de 126.886.821,81 euros, 
quantitat que s’ha d’incloure en els capítols corresponents del pressupost de 
despeses per a 2020, en funció de la naturalesa estimada d’aquests. 
Article 22 
Hi ha un conjunt de projectes corresponents a convocatòries anteriors els 
adjudicataris de les quals finalment han renunciat a la seva execució. Es tracta de: 
ITS2016-006 – Prospecció, identificació, caracterització i conservació de varietats 
tradicionals d’ametller de Mallorca en risc d’ erosió genètica (250.000 euros). 



 

C/ Rita Levi s/n 

07122 Palma 

http://www.illesostenibles.travel 

15 
 

ITS2016-042 - Ferrocarril històric Sant Llorenç (749.000 euros, anualitats 2016 i 
2017). ITS2017-038 - Projecte de subministrament d’aigua potable al Pla de 
Mallorca (500.000 euros). 
Per tant, l’import d’aquest projectes (1.499.000 euros) s’afegeix al fons de la 
convocatòria 2019, resultant un total de 128.385.821,81 euros. 
Article 23 
Atesa l’existència de projectes pluriennals finançats només parcialment amb els 
fons de les convocatòries anteriors, els imports no finançats d’aquests projectes, 
segons es va fixar ja en el moment de l’adjudicació, s’imputaran al fons 2019. 
Per tant, s’imputaran al fons 2019 un total de 23.450.629,50 euros corresponents 
a anualitats compromeses en convocatòries anteriors (bàsicament de la 
convocatòria de 2017), de manera que no quedarà cap anualitat ja compromesa 
pendent d’imputar a futures convocatòries. 
Els projectes pluriennals que s’imputaran al fons 2019 són: 
ITS2017-006 Convocatòria projectes competitius d’I+R+D: 2.000.000,00 euros. 
ITS2017-041 Ampliació i millora de l’Edar d’Inca: 6.555.549,11 euros. 
ITS2017-044 Foment de la mobilitat elèctrica: 7.260.000,00 euros. 
ITS2017-053 Col·lectors i emissari terrestre de l’Edar d’Andratx: 1.105.255,89 
euros. 
ITS2017-029 Ordenació de la Costa Badia de Portmany: 6.529.824,50 euros. 

Així, l’import disponible del fons 2019 per a nous projectes és de 104.935.192,31 
euros. 

 
D’acord amb l’establert a l’article 25 del Pla Anual 2019:   
 
 “Els nous projectes seleccionats per ser finançats amb el fons 2019 hauran de ser 
finançats integrament ( exceptuant el possible cofinançament amb altres Recursos) 
amb càrrec a la present convocatòria , independent que  la seva execució  es prevegi 
en diverses anualitats”· 
           
 D’acord amb l’esperit de l’impost  establert a la LIET,  es destinarà a compensar a 
la societat balear pel cost mediambiental i social que suposa l’exercici de 
determinades activitats que distorsionen o deterioren el medi ambient al territori 
de les Illes Balears, i, per altra banda, a millorar la competitivitat del sector turístic 
per mitja del turisme sostenible , responsable i de qualitat a l’arxipèlag. 
 
 
En base a l’interes general d’aquest projecte -“ Projecte ampliació de la línea M1 
estació UIB “l’expedient ITS 040-2019  es PROPOSA a la Comissió Executiva 
d’Impuls de Turisme Sostenible, l'exceptuar el projecte  ITS 040-2019- Projecte 
ampliació de la línea M1 estació UIB sol·licitat per l’entitat SFM de l’establert a 
l’article 25 del Pla Anual 2019, i aprovar el finançament del projecte per import de 
10.007.320,71€ amb càrrec al Pla Anual 2019 i l’anualitat sol·licitada per a l’any  
2021 per un import de 9.874.313,81€ , amb càrrec al Pla Anual 2020 . 
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De la mateixa manera que les anualitats pendents del Pla 2017 a les que fa 
referència l’article 23 del Pla anual 2019, s’imputaran d’acord amb l’execució real 
dels projectes. 
 

6. Proposta de selecció de projectes per executar amb càrrec al fons 

Una vegada valorats i puntuats els projectes, s'han de seleccionar els projectes de 
major puntuació per cada illa, fins a exhaurir el límit de finançament per illa que 
estableix el criteri d’equilibri territorial.  

Com a resultat esdevé la següent PROPOSTA DE SELECCIÓ DE PROJECTES PER EXECUTAR 
AMB CÀRREC AL FONS per afavorir el turisme sostenible, la qual, i d’acord amb l’article 
2 del capítol cinquè del Pla anual 2019, s’ha d'elevar al Ple de la Comissió per a la 
seva aprovació, que s'ha de dur a terme en un termini màxim de deu dies 
naturals. 

Amb aquesta PROPOSTA DE SELECCIÓ DE PROJECTES PER EXECUTAR AMB CÀRREC AL FONS per 
afavorir el turisme sostenible la distribució per illes seria la següent: 

Illa Import % proposta  
Mallorca 67.655.339,90 64,48 
Menorca 18.780.989,27 17,90 
Eivissa 15.188.721,23 14,47 
Formentera 3.310.078,91 3,15 
Total 104.935.129,31 100% 

D’acord en el Pla Anual 2019, relació amb el pes de cada illa en el conjunt de les 
Illes Balears, resulten del Pla Anual de 2018 són les següents: 

— Mallorca, la proposta va estar 992.341,09 euros per sota del mínim de 
referència de l’article 51.3 un 1,32%  

— Menorca la proposta es situà dins dels límits de referència de l’article 51.3   

— Eivissa  va estar 2.491.736,51euros per damunt  del màxim de referència de 
l’article 51.3, un 18,33% 

— Formentera va excedir en 1.1647.181,34 euros el màxim de referència, un 
109,57 %. 

Proposta de projectes per executar amb càrrec al fons 2019 (Annex 1)  

 

Les propostes d'aplicació del Fons del 2018 tenen caràcter de màxim i han de ser 
minorades per les baixes obtingudes en la licitació i execució dels projectes 
corresponents. 

 

 

Palma, 25 d'octubre de 2019 
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Nº 
EXP
T  

TIPUS 
D'ENTIT
ATS ILLA 

DENOMINACIO DEL 
PROJECTE 

OBJEC
TIUS 
PLA 
ANUA
L - 
19.3 
LIET 

 IMPORT 
TOTAL 
DEL 
PROJECTE  

 
IMPORT/SOL·
LICITUD ITS  

 IMPORT 
TOTAL 
PER 
MALLOR
CA   

 IMPORT 
TOTAL 
MENORC
A  

 IMPORT 
TOTAL 
EIVISSA  

 IMPORT 
TOTAL 
FORMEN
TERA  

TOTAL 
PUNTU
ACIÓ 
DEL 
PROJEC
TE 

123-
2019 GOIB 

Mallorca-
Menorca-
Eivissa i 
Formentera 

Foment de la compra 
pública social i 
sostenible en 
restauració col·lectiva. 
FASE I A 

500.000,0
0 € 500.000,00 € 

250.000,0
0 € 

112.500,0
0 € 

112.500,0
0 € 

25.000,0
0 € 93 

118-
2019 GOIB Mallorca 

Projecte de reforma de 
l'Alberg de la Victòria B-C-E 

1.676.185,
07 € 

1.676.185,07 
€ 

1.676.185
,07 €       83 

157-
2019 GOIB 

Mallorca,Menor
ca,Eivissa i 
Formentera 

Dinamització, 
conservació i posada en 
valor de mercats i fires 
singulars B-C 

250.000,0
0 € 250.000,00 € 

125.000,0
0 € 

62.500,00 
€ 

50.000,00 
€ 

12.500,0
0 € 83 

161-
2019 GOIB 

Mallorca,Menor
ca,Eivissa i 
Formentera 

Promoció 
d'instal·lacions 
d'energies renovables 
socialitzades a les IB A-D-E 

1.287.500,
00 € 

1.012.000,00 
€ 

607.200,0
0 € 

151.800,0
0 € 

151.800,0
0 € 

101.200,
00 € 83 

003-
2019 GOIB 

Mallorca-
Menorca-
Eivissa i 

INTRES: invertir, 
investigar i innovar D-E 

1.480.578,
93 € 

1.480.578,93 
€ 

1.151.890
,19 € 

122.888,1
3 € 

189.514,2
3 € 

16.286,3
8 € 80 
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Formentera 

150-
2019 GOIB Menorca 

Substitució parcial 
xarxa sanejament 
ciutadella nord 
Menorca A 

322.635,5
1 € 322.635,51 €   

322.635,5
1 €     78,35 

005-
2019 

CIMallor
ca Mallorca 

Integració paisatgística 
d'elements patrimonials 
a la xarxa viària A 

583.483,7
9 € 583.483,79 € 

583.483,7
9 €       78 

068-
2019 GOIB Eivissa 

Compra del solar de 
l'hospital vell de dalt 
vila  C 

1.876.083,
55 € 

1.407.063,00 
€     

1.407.063
,00 €   78 

146-
2019 GOIB Mallorca 

Asistencia tècnica 
redacció projecte obres 
de remodelació 
dessaladora Badia de 
Palma A 

464.501,2
3 € 464.501,23 € 

464.501,2
3 €       78 

153-
2019 GOIB 

Mallorca,Menor
ca,Eivissa i 
Formentera 

Aplicació dels nous 
canals de 
comercialització basats 
amb innovació, 
tecnología i màrqueting D 

315.900,0
0 € 315.900,00 € 

222.709,5
0 € 

41.067,00 
€ 

4.738,50 
€ 

47.385,0
0 € 78 

154-
2019 GOIB 

Mallorca,Menor
ca,Eivissa i 
Formentera 

Implantació d'un 
programa de Turisme 
Social entre Illes B-E 

400.000,0
0 € 400.000,00 € 

240.000,0
0 € 

64.000,00 
€ 

88.000,00 
€ 

8.000,00 
€ 78 
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155-
2019 GOIB 

Mallorca,Menor
ca,Eivissa i 
Formentera 

Impuls i potenciació de 
la connectivitat aèria de 
les Illes Balears B-E 

1.200.000,
00 € 

1.100.000,00 
€ 

775.500,0
0 € 

143.000,0
0 € 

165.000,0
0 € 

16.500,0
0 € 78 

048-
2019 GOIB Mallorca 

Promoció 42 habitatges 
Son _Servera F 

7.818.579,
99 € 

7.818.579,99 
€ 

7.818.579
,99 €       77,58 

057-
2019 GOIB Mallorca 

promocio 11 habitatges 
a Manacor F 

1.923.053,
28 € 

1.923.053,28 
€ 

1.923.053
,28 €       77,43 

049-
2019 GOIB Mallorca 

Promoció 24 habitatges 
Palma F 

4.144.205,
05 € 

4.144.205,05 
€ 

4.144.205
,05 €       77,39 

047-
2019 GOIB Mallorca 

Promoció 30 habitatges 
a Palma F 

4.991.157,
18 € 

4.991.157,18 
€ 

4.991.157
,18 €       77,3 

051-
2019 GOIB Mallorca 

Promocio de 22 
habitatges Vilafranca F 

3.376.711,
73 € 

2.400.000,00 
€ 

2.400.000
,00 €       77,07 

050-
2019 GOIB Mallorca 

Promocio 5 habitatges 
Palma F 

742.709,9
3 € 742.709,93 € 

742.709,9
3 €       76,97 

062-
2019 GOIB Menorca 

promocio 12 habitatges 
Es fornells - Mercadal  F 

1.550.780,
17 € 

1.550.780,17 
€   

1.550.780
,17 €     76,52 

014-
2019 GOIB 

Mallorca-
Menorca-
Eivissa i 
Formentera 

Relleu generacional per 
a la preservació i 
modernització del Medi 
Agrari A 

3.000.000,
00 € 

3.000.000,00 
€ 

1.500.000
,00 € 

600.000,0
0 € 

600.000,0
0 € 

300.000,
00 € 75 
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015-
2019 GOIB 

Mallorca-
Menorca-
Eivissa i 
Formentera 

Conservació del 
paisatge agrari  A 

3.300.000,
00 € 

3.270.943,46 
€ 

1.635.471
,73 € 

654.188,6
9 € 

654.188,6
9 € 

327.094,
35 € 75 

016-
2019 GOIB 

Mallorca-
Menorca-
Eivissa i 
Formentera Cooperació i Innovació A 

2.000.000,
00 € 

2.000.000,00 
€ 

1.000.000
,00 € 

400.000,0
0 € 

400.000,0
0 € 

200.000,
00 € 75 

020-
2019 GOIB 

Mallorca-
Menorca-
Eivissa i 
Formentera 

Impuls de l'economia 
social i circular. Gestió 
sostenible dels residus 
turístics i creació de 
llocs de feina  A+D+E 

1.500.000,
00 € 

1.500.000,00 
€ 

975.000,0
0 € 

225.000,0
0 € 

225.000,0
0 € 

75.000,0
0 € 75 

080-
2019 GOIB 

Mallorca-
Menorca-
Eivissa i 
Formentera 

Creació d'una 
plataforma de ciència 
ciutadana per uns 
bosco més verds A+D 

260.000,0
0 € 260.000,00 € 

169.000,0
0 € 

26.000,00 
€ 

52.000,00 
€ 

13.000,0
0 € 75 

083-
2019 GOIB Mallorca 

Projecte restauració 
patrimoni històric i 
cultural es Castell de 
Cabrera C 

859.105,4
5 € 859.105,45 € 

859.105,4
5 €       75 

088-
2019 GOIB Mallorca 

1ª Fase centro integral 
de Formació 
Professional d'hoteleria  B-E 

430.000,0
0 € 237.000,00 € 

237.000,0
0 €       75 
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095-
2019 CIEivissa Eivissa 

Rehabilitació i 
museïtzació de 
l'assentament fenici i la 
bateria de Costa de Sa 
Caleta C 

683.651,0
0 € 583.651,00 €     

583.651,0
0 €   75 

101-
2019 GOIB 

Mallorca-
Menorca-
Eivissa i 
Formentera 

Prova pilot d'un sistema 
de dipòsit  A+D 

500.000,0
0 € 500.000,00 € 

350.000,0
0 € 

50.000,00 
€ 

75.000,00 
€ 

25.000,0
0 € 75 

136-
2019 GOIB 

Mallorca,Menor
ca,Eivissa i 
Formentera 

Ampliació d'una 
convocatòria 
competitiva per a la 
creació i cofinançament 
de projectes  D 

400.000,0
0 € 400.000,00 € 

200.000,0
0 € 

80.000,00 
€ 

80.000,00 
€ 

40.000,0
0 € 75 

137-
2019 GOIB 

Mallorca,Menor
ca,Eivissa i 
Formentera 

Sanitat forestal 3,0 Ús 
de noves tecnologies 
aplicades a la 
modelitzazió forestal  A-D  

449.210,0
0 € 449.210,00 € 

224.605,0
0 € 

112.302,5
0 € 

89.842,00 
€ 

22.460,5
0 € 75 

139-
2019 GOIB 

Mallorca,Menor
ca,Eivissa i 
Formentera 

Tractament del 
combustible vegetal en 
punts estratègics de 
gestió enfront al risc 
d'incedis A-D-E 

456.630,0
0 € 456.630,00 € 

273.978,0
0 € 

68.494,50 
€ 

91.326,00 
€ 

22.831,5
0 € 75 

140-
2019 GOIB Mallorca 

Recuperació de la llera i 
adequació de la ribera 
del Torrent Gros A 

1.443.000,
00 € 

1.443.000,00 
€ 

1.443.000
,00 €       75 
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141-
2019 GOIB 

Mallorca,Menor
ca i Eivissa 

Gestion ambiental de 
les actuacions de 
conservació, adequació 
i millora A 

250.000,0
0 € 250.000,00 € 

162.500,0
0 € 

43.750,00 
€ 

43.750,00 
€ 

                          
-   €  75 

142-
2019 GOIB Mallorca 

estabilitatzació de 
marges i adequació 
ambiental del Torrent 
de Bunyola  A 

250.000,0
0 € 250.000,00 € 

250.000,0
0 €       75 

143-
2019 GOIB Eivissa 

Actuacions per millorar 
punts conflictius a la 
xarxa hidròlogica 
d'Eivissa A 

250.000,0
0 € 250.000,00 €     

250.000,0
0 €   75 

149-
2019 GOIB 

Mallorca,Menor
ca,Eivissa i 
Formentera 

Solarització de grans 
cobertes i polígons 
industrials de les IB A-D-E 

7.000.000,
00 € 

1.050.000,00 
€ 

630.000,0
0 € 

157.500,0
0 € 

157.500,0
0 € 

105.000,
00 € 74,74 

130-
2019 GOIB 

Mallorca-
Menorca-
Eivissa i 
Formentera 

Creació de comunitats 
d'energies renovables 
en zones turístiques de 
les Illes Balears 

A+B+D
+F 

2.138.000,
00 € 

1.638.000,00 
€ 

1.064.700
,00 € 

163.800,0
0 € 

327.600,0
0 € 

81.900,0
0 € 73,11 

147-
2019 GOIB Menorca 

Nova Edar des Migjorn 
Gran de Menorca A 

472.415,0
1 € 472.415,01 €   

472.415,0
1 €     72,92 

046-
2019 

CIMallor
ca Mallorca 

Promoció de l'artesania 
i del producte local a 
Mallorca 

A-B-D-
E 

5.500.000,
00 € 600.000,00 € 

600.000,0
0 €       72,55 
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025-
2019 GOIB 

Mallorca-
Menorca-
Eivissa i 
Formentera 

Millora competitivitat 
del sector turístic de les 
Illes Balears B-D-E 

2.800.000,
00 € 

2.800.000,00 
€ 

1.974.000
,00 € 

364.000,0
0 € 

420.000,0
0 € 

42.000,0
0 € 70 

113-
2019 

CIMenor
ca Menorca  

GreenMenorca: 
Desenvolupament de 
l'ecoturisme a Menorca B-C-D 

1.928.000,
00 € 750.000,00 €   

750.000,0
0 €     70 

063-
2019 GOIB Eivissa 

promoció de 24 
habitatges a Eivissa F 

4.058.437,
13 € 

4.058.437,13 
€     

4.058.437
,13 €   69,34 

040-
2019 GOIB Mallorca 

Projecte ampliació de la 
linia M1 estació UIB A-B-D  

19.881.63
4,52 € 

10.007.320,71 
€ 

10.007.32
0,71 €       68 

159-
2019 GOIB Menorca 

obres IDAM 
CIUTADELLA A 

396.581,5
7 € 396.581,57 €   

396.581,5
7 €     68 

144-
2019 GOIB Formentera 

Obres remodelació 3ª 
linia producció 
dessaladora de 
Formentera A 

400.000,0
0 € 400.000,00 €       

400.000,
00 € 67,88 

007-
2019 GOIB 

Mallorca-
Menorca-
Eivissa i 
Formentera 

Creació d'un Banc 
d'ADN d'espècies 
marines A-D 

563.200,0
0 € 563.200,00 € 

281.600,0
0 € 

112.640,0
0 € 

140.800,0
0 € 

28.160,0
0 € 66,64 

148-
2019 GOIB Menorca 

obres finalització de 
l'emisari de ciutadella 
nord A 

736.837,6
8 € 736.837,68 €   

736.837,6
8 €     65,79 
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145-
2019 GOIB Mallorca 

Obres construcció by 
pass previ entrada 
diposit de Soller A 

350.000,0
0 € 350.000,00 € 

350.000,0
0 €       65,14 

093-
2019 CIEivissa Eivissa 

Equipaments temporals 
per serveis 
d'emergencies i forces 
de seguretat del mar A 

4.048.404,
25 € 500.000,00 €     

500.000,0
0 €   65 

163-
2019 GOIB   

Forlndoc-Formació i 
Incorporació de Doctors D 

850.000,0
0 € 850.000,00 € 

595.000,0
0 € 

127.500,0
0 € 

85.000,00 
€ 

42.500,0
0 € 65 

162-
2019 GOIB 

Mallorca,Menor
ca,Eivissa i 
Formentara 

Pla de seguiment de 
l'agenda 2030 a les Illes 
Balears 

A-B-C-
D-E-F 

999.000,0
0 € 999.000,00 € 

499.500,0
0 € 

199.800,0
0 € 

199.800,0
0 € 

99.900,0
0 € 63 

018-
2019 Aj Palma Mallorca 

Corredores Verdes de 
conexió entre la Platja 
de Palma i Sant Jordi A-B 

1.500.000,
00 € 700.000,00 € 

700.000,0
0 €       62,18 

094-
2019 CIEivissa Eivissa 

Parc Central Insular de 
Bombers d'Eivissa A 

7.643.475,
00 € 100.000,00 €     

100.000,0
0 €   60,14 

008-
2019 GOIB Mallorca 

Rehabilitació i adaptació 
del far de Capdepera 
com a base de la 
Reserva Marina  A 

456.320,1
0 € 456.320,10 € 

456.320,1
0 €       60 

077-
2019 GOIB 

Eivissa i 
Formentera 

Control d'espècies 
invasores a les Pitiüses  A 

853.461,0
0 € 853.461,00 €     

701.971,6
7 € 

151.489,
33 € 60 
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087-
2019 GOIB Mallorca 

2ª Fase - Creació del 
Centre de Formació 
Professional - 
Embarcacions 
Nàutiques B-E 

6.516.219,
72 € 

3.547.759,72 
€ 

3.547.759
,72 €       60 

138-
2019 GOIB 

Mallorca,Menor
ca,Eivissa i 
Formentera 

Gestió dels espais 
naturals protegists de 
les Illes Balears A-B-D 

285.000,0
0 € 285.000,00 € 

142.500,0
0 € 

57.000,00 
€ 

57.000,00 
€ 

28.500,0
0 € 60 

011-
2019 Aj Palma Mallorca 

Reordenación del 
parque del velódromo C 

2.017.000,
00 € 80.000,00 € 

80.000,00 
€       58 

045-
2019 GOIB 

Mallorca-
Menorca-
Eivissa i 
Formentera 

Illes Intel·ligents i 
segures  A+D 

999.525,0
0 € 999.525,00 € 

519.753,0
0 € 

219.895,5
0 € 

239.886,0
0 € 

19.990,5
0 € 58 

108-
2019 

CIForme
ntera Formentera 

Construcció centre 
d'esports nàutics  A+B 

1.028.381,
36 € 

1.028.381,36 
€       

1.028.38
1,36 € 58 

024-
2019 GOIB Mallorca 

Remodelació i 
Ampliació del Passeig 
Maritim de Magaluf B 

4.822.425,
00 € 200.000,00 € 

200.000,0
0 €       57 

032-
2019 

CIMallor
ca Mallorca 

Restauració d'orgues 
historics de Mallorca C 

500.000,0
0 € 400.000,00 € 

400.000,0
0 €       55 

128-
2019 GOIB 

Mallorca-
Menorca-
Eivissa i 

Ciència compartida - 
Unitat de Cultura 
científica D 

600.000,0
0 € 600.000,00 € 

420.000,0
0 € 

90.000,00 
€ 

60.000,00 
€ 

30.000,0
0 € 55 
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Formentera 

132-
2019 GOIB Menorca 

Nou centre integrat de 
FP d'Hoteleria i Turisme 
a Ciutadella C-E 

3.190.493,
00 € 

3.190.493,00 
€   

3.190.493
,00 €     55 

133-
2019 GOIB Menorca 

Reforma de la Sala 
Augusta - Conservatori 
de Música de Menorca C  

6.911.620,
00 € 

6.911.620,00 
€   

6.911.620
,00 €     55 

134-
2019 GOIB Eivissa 

Ampliació de l'IES Isidor 
Macabich per impartir 
varis cicles formatius de 
cuida i restauració E 

2.827.353,
00 € 

2.827.353,00 
€     

2.827.353
,00 €   55 

135-
2019 GOIB Mallorca 

Reforma del Pavello 7 
del Quarter General 
Luque d'Inca - Museu  B-C 

711.435,0
0 € 711.435,00 € 

711.435,0
0 €       55 

160-
2019 GOIB Mallorca  Caixa de Música B 

7.179.615,
99 € 

7.079.615,99 
€ 

7.079.615
,99 €       55 

     
151.100.4
96,19 € 

104.935.129,3
1 € 

67.655.33
9,91 € 

18.780.98
9,26 € 

15.188.72
1,22 € 

3.310.07
8,92 €  

 


