
 

 
Resolució del president de l'Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB) per la 
qual s'aproven les bases de la convocatòria pública de subvencions en espècie per 
al foment del producte turístic de Mallorca, Menorca i Formentera l'any 2016, 
d'acord amb el Pla Integral de Turisme (PITIB-2015-2025) (BOIB número 156, de 
27 d'octubre de 2015) 
 
http://www.caib.es/eboibfront/es/2015/10392/571853/resolucion-del-presidente-de-la-
agencia-de-turismo 
 
Objectius: 
 
1. Concessió d'ajudes en espècie. 
2. Projectes considerats d'interès turístic per a la promoció de la destinació que es 
realitzin a les illes de Mallorca, Menorca i Formentera durant els mesos de gener a 
desembre de 2016. Entenent com a projecte una planificació consistent en un conjunt 
d'activitats que es troben interrelacionades i coordinades: 
 

a) La creació o la millora de rutes d'interès turístic vinculades als productes 
turístics que estableix l'PITIB afavorint la transversalitat i la supramunicipalitat. 

 
b) La creació o les millores de visites guiades. 

 
c) Els desenvolupaments informàtics vinculats als productes turístics que preveu 
l'PITIB. 

 
d) La creació o les millores de projectes relacionats amb els productes que 
preveu l'PITIB. 

 
3. Queden exclosos de l'objecte d'aquesta convocatòria: 
 

a) Els projectes el pressupost sigui superior o igual a 200.000 €, impostos 
inclosos. 

 
b) Les activitats que tenen per objecte esdeveniments, fires, congressos, 
convencions, espectacles, workshops, famtrips, jornades inverses, jornades 
directes, festivals, presentacions de catàlegs i programes d'esdeveniments, 
estudis, concursos i accions similars. 

 
c) Les accions individuals aïllades que no formen part d'un conjunt d'activitats 
que es trobin interrelacionades. 

 
d) Els projectes que, no sent de nova creació, no expliquen clarament en la 
memòria tècnica quines novetats o millores incorporen. 
 
e) Els proyectes de les entitats que no estiguin al corrent de pagament de les 
obligacions econòmiques contretes amb l'ATB. 
 



 

f) Els proyectes de les entitats que no hagin complert amb les obligacions 
pròpies dels beneficiaris de subvencions concedides per l'ATB en convocatòries 
anteriors. 
 

 
4. L'àmbit territorial de les subvencions s'estén a les illes de: Mallorca, Menorca i 
Formentera. 
 
Termini de Presentació 
 
30 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al 
BOIB. Fins al 26 novembre 2015 
 
Requisits de l’entitat local 
 
1. Poden ser beneficiaris d'aquesta convocatòria les persones físiques o jurídiques. 
2. Es poden presentar un màxim de quatre projectes per entitat o empresa. Només es 
valoraran els quatre primers, segons l'ordre de presentació per registre d'entrada. 
3. Així mateix, una mateixa entitat no pot formular diferents sol·licituds en espècie per 
al mateix projecte. Només es valorarà la primera sol·licitud, segons l'ordre de 
presentació. 
 
 
Quantia màxima de la subvenció 
 
L'import màxim que l'ATB destina a aquesta convocatòria de subvenció en espècie 
ascendirà a 200.000 € en total (impostos inclosos). 
 
La subvenció no serà en metàl·lic, sinó que serà sempre en espècie, bé amb mitjans 
propis de l'ATB, bé a través dels serveis i subministraments contractats per la pròpia 
ATB per al seu funcionament, dels quals es reservarà un percentatge dins de cada 
contracte per a la concessió de les subvencions en espècie d'aquesta convocatòria. 
 
Els conceptes subvencionables en espècie, són els següents: 
 
Serveis d'impremta      84.000 €  42% 
 
Traducció i interpretació simultània    40.000 €  20% 
 
Senyalització       46.000 €  23% 
 
Serveis d'Agència de viatges  
(allotjament, desplaçaments i guies turístics)  26.000 €  13% 
 
Serveis de transport de material    4.000 €  2% 
 
Import total en conceptes en espècie subvencionables  
(impostos inclosos)      200.000 €  100% 


