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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
CONSELL DE GOVERN

11642 Acord del Consell de Govern de 20 d’octubre de 2017 pel qual s’aprova la proposta de la Comissió
d’Impuls del Turisme Sostenible relativa als projectes que s’han de finançar amb el fons per afavorir
el turisme sostenible corresponent al Pla Anual de 2017

Amb la finalitat d’impulsar un turisme sostenible, responsable i de qualitat a l’arxipèlag de les Illes balears, 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, en l’article 19 crea el fons per afavorir el
turisme sostenible com a instrument de finançament, total o parcial, d’inversions i altres despeses que, en execució dels projectes que
s’aprovin, es destinin a les actuacions següents:

Protecció, preservació, modernització i recuperació del medi natural, rural, agrari i marí.
Foment de la desestacionalització, creació i activació de productes turístics practicables en temporada baixa, i promoció del turisme
sostenible i de temporada baixa.
Recuperació i rehabilitació del patrimoni històric i cultural.
Impuls de projectes de recerca científica, desenvolupament i innovació tecnològica (R+D+I) que contribueixin a la diversificació
econòmica i la lluita contra el canvi climàtic o relacionats amb l’àmbit turístic.
Millora de la formació i la qualitat de l’ocupació. Foment de l’ocupació en temporada baixa.
Inversió en rehabilitació d’habitatges destinats a lloguer social amb criteris de sostenibilitat energètica.

La Llei també 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  anterior i que, en tot cas, els projectes que s’aprovin en el marc de qualsevol de les actuacionsa
a què fan referència les lletres anteriors han de ser sostenibles des del punt de vista ambiental, social i econòmic.

Aquest fons es nodreix de la recaptació total de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears.

L’article 20 de la Llei 2/2016, de 30 de març, crea la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible, a la qual correspon proposar els projectes
que s’han d’executar amb càrrec al fons per afavorir el turisme sostenible a què fa referència l’article anterior a partir dels projectes que
presentin les administracions públiques que formin part de la Comissió, directament o a través de les associacions que les representen segons
els casos, i també la resta d’entitats que formin part de la Comissió sempre que, en aquest darrer cas, aquestes entitats tenguin el vistiplau de
l’administració que s’hagi de fer càrrec del projecte.

La Llei preveu que la composició, les competències i el règim de funcionament d’aquesta Comissió s’han de determinar per mitjà d’un
decret, que és el Decret 35/2016, de 23 de juny, pel qual es desplega la Llei de l’impost sobre estades turístiques i de mesures d’impuls del
turisme sostenible. Aquest Decret dedica el títol IV a la regulació de l’esmentada Comissió, la qual es configura com un òrgan consultiu i de
proposta del Govern de les Illes Balears, sense personalitat jurídica pròpia, que s’integra en la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme, de
la qual depèn orgànicament.

La Comissió ha d’elaborar un pla anual d’impuls del turisme sostenible que fixi els objectius anuals prioritaris, amb criteris d’equilibri
territorial.

El dia 7 de juliol de 2017, el Consell de Govern va aprovar l’Acord pel qual es ratificava el Pla Anual d’Impuls del Turisme Sostenible per al
període 2017, aprovat anteriorment per la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible (BOIB núm. 83, de 8 de juliol).

Aquest Pla va fixar com a objectius prioritaris els següents:

L’adquisició o la rehabilitació d’espais emblemàtics, d’elevat valor ambiental o cultural, amb esment especial a la recuperació i la
revaloració del patrimoni històric i cultural, tot considerant que el 2018 s’ha declarat Any Europeu del Patrimoni Cultural.

Les activitats lligades a la diversificació del model econòmic i els projectes de formació del capital humà, d’R+D+I i de transició
energètica.

La protecció i recuperació del medi natural, i la millora de les infraestructures hidràuliques i del cicle de l’aigua de les illes.
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Així mateix, una vegada establerts els objectius prioritaris, el Pla establia la possibilitat de presentar qualsevol projecte dels prevists en
l’article 19.3 de l’esmentada Llei.

El Pla va establir que el termini màxim per presentar sol·licituds relatives als projectes finalitzava el dia 4 d’agost de 2017.

D’altra banda, el Pla va disposar que la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible delega en l’Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB)
les tasques de seguiment i avaluació de l’execució dels projectes aprovats pel Consell de Govern. L’ATB ha d’establir els mecanismes de
seguiment i avaluació que permetin comprovar el grau de compliment en la implantació de les actuacions i n’ha de mantenir informada la
Comissió.

L’article 53 del Decret 35/2016 disposa que la Comissió ha de seleccionar els projectes susceptibles de ser executats amb càrrec al fons per
afavorir el turisme sostenible, de conformitat amb els paràmetres específics que, si s’escau i en el marc del que estableix l’article 19 de la Llei
2/2016, aprovi el Ple de la Comissió, i d’acord amb una relació de criteris generals, que a manera de resum són els següents:

Increment de la valoració als projectes sotmesos prèviament a un procés de participació ciutadana.
Més valoració per als projectes amb menys cost de manteniment i despesa recurrent, i en general als més econòmics i productius des
del punt de vista dels principis d’eficiència i eficàcia en la despesa pública.
Priorització dels projectes susceptibles d’execució immediata i dels que no requereixin actuacions d’altres administracions o
particulars aliens al projecte que puguin retardar-ne l’execució.
Priorització dels projectes que siguin més urgents per raons objectives d’interès públic.

En aquest sentit, el Pla Anual va determinar, en l’article 1 del capítol X, titulat «Valoració de projectes», que els projectes presentats d’acord
amb aquest Pla han de ser valorats en funció dels objectius anuals prioritaris, dels criteris que es determinen en el capítol IV del títol IV del
Decret 35/2016, i dels paràmetres específics que, en el marc del que estableix l’article 19 de la Llei, ha aprovat el Ple de la Comissió. Així
mateix, va establir un règim de puntuació, tant amb relació a la memòria explicativa com amb relació a una fórmula. La memòria valora tres
aspectes: la justificació de la intervenció, el caràcter del projecte i la viabilitat econòmica. La fórmula es refereix al termini d’execució, el
cost del projecte i altres fonts de finançament.

L’article 51.2 del Decret 35/2016 disposa que els recursos del fons s’han d’aplicar d’una manera proporcional al pes de cada illa en el conjunt
de l’arxipèlag i a les necessitats efectives de cada illa respecte de les actuacions prioritàries susceptibles de ser finançades. El punt 3 del
mateix article conté uns percentatges per illa amb caràcter de màxims i mínims.

El punt 4 de l’article 20 de la Llei 2/2016 disposa que el conseller o la consellera competent en matèria de turisme ha d’elevar les propostes
de la Comissió al Consell de Govern perquè les aprovi. Un cop aprovades, s’han d’executar mitjançant els instruments jurídics que es
considerin més adequats a cada projecte, i s’ha de donar publicitat general de l’aprovació i l’execució mitjançant un lloc web específic.

Atès que el capítol IV del Pla Anual disposa que l’aprovació de projectes pel Consell de Govern està condicionada a l’existència de crèdit
adequat i suficient per respondre a les obligacions que es puguin desprendre de la seva execució, la Direcció General de Pressuposts i
Finançament ha informat sobre la disponibilitat dels crèdits pressupostaris que són necessaris per atendre les despeses que es derivaran de
l’execució dels projectes esmentats. Les despeses que se’n derivin s’han de tramitar d’acord amb el procediment que preveu la normativa
economicofinancera que hi sigui aplicable.

En data 16 d’octubre de 2017, a proposta del Comitè Executiu, el Ple de la Comissió va aprovar la selecció dels projectes que s’han de
finançar amb el fons per afavorir el turisme sostenible corresponent al Pla Anual de 2017, que consten en la relació que s’annexa a aquest
Acord, i que el conseller d’Innovació, Recerca i Turisme ha elevat al Consell de Govern perquè l’aprovi.

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta del conseller d’Innovació, Recerca i Turisme, en la sessió del dia 20 d’octubre de 2017 adoptà,
entre d’altres, l’Acord següent:

 Aprovar la proposta de la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible relativa als projectes susceptibles de ser finançats amb el fonsPrimer.
per afavorir el turisme sostenible corresponent al Pla Anual de 2017, que consten en la relació que s’annexa a aquest Acord, que sumen un
total de 62 (a banda dels vuit projectes de caire pluriennal aprovats en la convocatòria anterior), i que s’expliquen en la memòria que també
s’annexa.

Això no obstant, cadascun dels projectes aprovats estarà sotmès al procediment administratiu que sigui aplicable en cada cas i a la normativa
economicofinancera que s’aplica a la gestió dels pressuposts de despeses.

 Els instruments jurídics que articulin cada projecte han d’especificar l’obligació que, en el desenvolupament d’aquest, es faci unaSegon.
publicitat adequada respecte del fet que es finança amb el fons per afavorir el turisme sostenible.
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 Ordenar la publicació d’aquest Acord i la relació annexa en el i al lloc web específic que preveuTercer. Butlletí Oficial de les Illes Balears 
l’article 20.4 de la Llei 2/2016.

  

Palma, 20 d’octubre de 2017

La secretària del Consell de Govern
Pilar Costa i Serra
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Puntuació 

Nre. projecte  Títol projecte Entitat 

Objectiu 
prioritari 
art.1 Pla 

Anual ITS'17 

Anualitat'18 
Sol·licitat 

Mallorca'18 
Sol·licitat 

Menorca'18 
Sol·licitat 
Eivissa'18 

Sol·licitat 
Formentera'18 

2016 
Pluriennal 

ITS'16 
ITS'16-001 

Creació de l’Institut de 
Recerca de les Illes Balears 

(IRIB). 
GOIB 

Pluriennals 
ITS'16 

240.000,00 € 171.636,00 € 29.748,00 € 34.692,00 € 3.924,00 € 

 
ITS'16-002 

Xarxa d’Estacions 
d’Investigacions de les Illes 

Balears (XEIIB). 
GOIB 

Pluriennals 
ITS'16 

815.461,00 € 583.176,93 € 101.076,39 € 117.874,89 € 13.332,79 € 

 ITS'16-007 
Centre nàutic Polígon Son 

Castelló. GOIB 
Pluriennals 

ITS'16 1.468.460,00 € 1.468.460,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 
ITS'16-016 

Projecte d'ampliació i 
remodelació EDAR 

Porreres. 
GOIB 

Pluriennals 
ITS'16 

1.331.000,00 € 1.331.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 
ITS'16-017 Remodelació i millora de 

l’EDAR de Camp de Mar. 
GOIB Pluriennals 

ITS'16 
1.742.402,00 € 1.742.402,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 ITS'16-021 
Projecte de conducció 

"Maria de la Salut - Petra". GOIB 
Pluriennals 

ITS'16 8.873.426,93 € 8.873.426,93 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 
ITS'16-042 

Ferrocarril històric associat 
a una col·lecció 

museogràfica Sant Llorenç 
d’es Cardassar. 

GOIB 
Pluriennals 

ITS'16 
500.000,00 € 500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 ITS'16-045 
Nova seu de l’Orquestra 

Simfònica de les Illes 
Balears. 

GOIB 
Pluriennals 

ITS'16 600.000,00 € 600.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2017 
89,00 ITS'17-044 

Projecte de foment de la 
mobilitat elèctrica. 

GOIB 
Objectiu 
prioritari 2 

4.598.000,00 € 2.597.870,00 € 850.630,00 € 850.630,00 € 298.870,00 € 

83,00 ITS'17-024 Paisatge agrari. GOIB 
Art. 19.3 a) i 
b) LIET 

2.000.000,00 € 1.012.500,00 € 395.000,00 € 395.000,00 € 197.500,00 € 

82,50 ITS'17-008 

Infraestructura de suport a 
emprenedors de base 
tecnològica programa 
#EMPRENBIT. 

GOIB 
Objectiu 
prioritari 2 

356.000,00 € 356.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

79,00 ITS'17-006 Convocatòria de projectes 
competitius d'R+D. 

GOIB 
Objectius 
prioritaris 2 
i 3 

270.000,00 € 162.000,00 € 54.000,00 € 40.500,00 € 13.500,00 € 

 
ITS'17-015 

Adquisició finca "Es 
Canons". 

GOIB 
Objectiu 
prioritari 1 

4.746.616,21 € 4.746.616,21 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 
ITS'17-035 

Programa integral 
d'activació laboral. 

GOIB 
Objectiu 
prioritari 2 

1.500.000,00 € 1.311.000,00 € 85.500,00 € 88.500,00 € 15.000,00 € 

78,75 ITS'17-007 

Patrimoni gastronòmic, 
cultural i natural, com a 
eixos de diversificació 
econòmica i de generació 
d'un nou posicionament 
turístic de les Illes Balears. 

GOIB 
Objectius 
prioritaris 1, 
2 i 3 

1.200.000,00 € 480.000,00 € 660.000,00 € 48.000,00 € 12.000,00 € 

78,00 ITS'17-022 Cooperació i innovació. GOIB Art. 19.3 a) 
LIET 

1.500.000,00 € 737.500,00 € 307.500,00 € 307.500,00 € 147.500,00 € 

ANNEX  1 
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ITS'17-074 

Projecte d'esbucament de 
tres xalets, adquisició de 
dues parcel·les i de 
restitució de la zona pública 
Llimpa-Santa Madrona a 
l'àmbit del Parc Natural de 
s'Albufera d'Es Grau. 

GOIB 
Objectiu 
prioritari 1 

258.117,72 € 0,00 € 258.117,72 € 0,00 € 0,00 € 

 
ITS'17-122 

Impuls de l'economia social 
i circular. Gestió sostenible 
dels residus turístics i 
creació de llocs de feina per 
a persones amb risc 
d'exclusió. 

GOIB 
Objectiu 
prioritari 2 

700.000,00 € 700.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

77,00 ITS'17-112 

Adquisició dels 6 immobles 
que confronten amb el 
Claustre de Sant Diego (cr. 
Es Banyer 3 a 13 i cr de Ses 
Escoles 15. 

C.I. de 
Menorca 

Objectiu 
prioritari 1 841.266,00 € 0,00 € 841.266,00 € 0,00 € 0,00 € 

 
ITS'17-034 

Projecte de rehabilitació i 
museïtzació de les Torres 
del Temple. 

Aj. de 
Palma 

Objectiu 
prioritari 1 

798.760,25 € 798.760,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

76,50 ITS'17-005 

Convocatòria competitiva 
per a la creació i 
consolidació de clústers del 
coneixement de les Illes 
Balears. 

GOIB 
Objectiu 
prioritari 2 

160.000,00 € 120.000,00 € 20.800,00 € 19.200,00 € 0,00 € 

76,00 ITS'17-060 

Fons per a la recuperació 
dels camins municipals de 
Banyalbufar, Bunyola, 
Sóller, Puigpunyent i 
Valldemossa, pla de xoc. 

FELIB 
Objectiu 
prioritari 1 

1.451.409,52 € 1.451.409,52 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 
ITS'17-095 

Disseny i implementació 
d'estratègies de control 
enfront Xylella fastidiosa. 

GOIB 
Art. 19.3 a) 
LIET 

350.000,00 € 175.000,00 € 70.000,00 € 70.000,00 € 35.000,00 € 

 
ITS'17-121 

Campanya d'informació i 
vigilància en espais de 
rellevància ambiental. 

GOIB Art. 19.3 a) 
LIET 

420.000,00 € 210.000,00 € 84.000,00 € 84.000,00 € 42.000,00 € 

75,00 ITS'17-073 

Projecte de recuperació 
d'hàbitats i d'ordenació de 
l'ús públic del Parc Natural 
Marítim-Terrestre Es Trenc-
Salobrar de Campos. 

GOIB 
Objectiu 
prioritari 1 517.000,00 € 517.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 ITS'17-063 
Adquisició de la finca i casa 
pagesa de Sa Senieta 
(Formentera). 

C.I. de 
Formenter
a 

Objectiu 
prioritari 1 1.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000.000,00 € 

74,00 ITS'17-070 

Recuperació dels sistemes 
dunars en espais de 
rellevància ambiental de les 
Illes Balears. 

GOIB 
Art. 19.3 a) 
LIET 

398.000,00 € 311.753,40 € 17.949,80 € 26.944,60 € 41.352,20 € 

 
ITS'17-010 

La Serra de Tramuntana, 
vers un entorn forestal ben 
gestionat i energèticament 
eficient. 

FELIB 
Objectiu 
prioritari 1 

355.619,00 € 355.619,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

73,07 ITS'17-053 
Col·lectors i emissari 
terrestre de l’EDAR 
d’Andratx. 

GOIB 
Objectiu 
prioritari 3 

91.735,50 € 91.735,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

73,00 ITS'17-069 
Atles submarí: cartografia 
de posidònia oceànica de 
les Illes Balears. 

GOIB 
Art. 19.3 a) i 
b) LIET 

387.410,92 € 315.739,90 € 27.118,76 € 35.641,80 € 8.910,45 € 

72,97 ITS'17-037 Smart park. GOIB 
Objectius 
prioritaris 1, 
2 i 3 

476.043,00 € 476.043,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

72,00 ITS'17-038 
Projecte de 
subministrament d'aigua 
potable al Pla de Mallorca. 

FELIB 
Objectiu 
prioritari 3 

500.000,00 € 500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

71,50 ITS'17-032 
FUTURMed. Talent per a la 
medicina del futur. 

GOIB 
Objectiu 
prioritari 2 

370.000,00 € 287.860,00 € 30.710,00 € 47.360,00 € 4.070,00 € 
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70,00 ITS'17-118 

Recuperació i rehabilitació 
de les murades (Bastió des 
governador i Reial 
Alcàsser). 

C.I. de 
Menorca 

Objectiu 
prioritari 1 

532.632,24 € 0,00 € 532.632,24 € 0,00 € 0,00 € 

 ITS'17-097 
Creació del Museu del Parc 
Arqueològic del Puig de Sa 
Morisca. 

FELIB 
Art. 19.3 b) 
LIET 

882.587,08 € 882.587,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 
ITS'17-016 

Projecte de consolidació de 
part del recinte amuradat 
de la ciutat d'Alcúdia. 

FELIB 
Objectiu 
prioritari 1 

442.020,30 € 442.020,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 
ITS'17-091 

Adquisició Castell 
d'Alaró/Es Verger. 

C.I. de 
Mallorca 

Objectiu 
prioritari 1 

1.053.370,39 € 1.053.370,39 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

69,50 ITS'17-096 Cambreres de pis i salut. GOIB Objectiu 
prioritari 2 

190.648,00 € 140.507,58 € 16.967,67 € 30.503,68 € 2.669,07 € 

68,09 ITS'17-019 
Escola hoteleria Illes 
Balears a Eivissa. 

GOIB 
Art. 19.3 e) 
LIET 

1.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000.000,00 € 0,00 € 

68,00 ITS'17-062 
Projecte de remodelació del 
llit i l'entorn del Torrent 
dels Jueus. 

FELIB 
Objectiu 
prioritari 3 

2.051.739,91 € 2.051.739,91 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 
ITS'17-033 

Projecte de recuperació i 
condicionament dels 
camins del bosc de Bellver. 

Aj. de 
Palma 

Objectiu 
prioritari 3 

407.429,99 € 407.429,99 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 
ITS'17-046 

Gestió i conservació dels 
espais naturals amb 
persones amb risc 
d'exclusió social. 

GOIB Art. 19.3 a) 
LIET 

549.400,50 € 549.400,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

67,00 ITS'17-067 
Observatori de l'ús públic a 
la Serra de Tramuntana. 
Smart protected area. 

GOIB 
Objectiu 
prioritari 2 

55.000,00 € 55.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

66,92 ITS'17-054 

Son Fornés, centre 
d'investigació i 
documentació del 
patrimoni arqueològic. 

GOIB 
Objectius 
prioritaris 1 
i 2 

250.000,00 € 250.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

65,25 ITS'17-105 
Menorca Territori Viu: 
Menorca Smart Island. 

C.I. de 
Menorca 

Objectiu 
prioritari 3 

665.239,85 € 0,00 € 665.239,85 € 0,00 € 0,00 € 

65,00 ITS'17-021 Agricultura ecològica. GOIB 
Art. 19.3 a) 
LIET 

750.000,00 € 371.500,00 € 153.000,00 € 153.000,00 € 72.500,00 € 

 
ITS'17-066 

Impuls a la diversificació de 
cultius a les explotacions 
tradicionals sostenibles de 
les Illes Balears. 

GOIB 
Art. 19.3 a) 
LIET 

1.500.000,00 € 746.500,00 € 303.000,00 € 303.000,00 € 147.500,00 € 

64,26 ITS'17-119 

Rehabilitació de la finca 
Milà Nou per a la creació 
del centre d'interpretació 
del camp de Menorca. 

C.I. de 
Menorca 

Art. 19.3 b) 
LIET 

128.010,94 € 0,00 € 128.010,94 € 0,00 € 0,00 € 

64,00 ITS'17-029 

Projecte d'ordenació de la 
costa de la badia de 
Portmany, des de Port des 
Torrent fins a Cala Gració. 

FELIB 
Objectiu 
prioritari 1 

831.272,57 € 0,00 € 0,00 € 831.272,57 € 0,00 € 

63,30 ITS'17-013 
Construcció dipòsit 
regulador de Jesús. 

FELIB 
Objectiu 
prioritari 3 

548.670,61 € 0,00 € 0,00 € 548.670,61 € 0,00 € 

63,00 ITS'17-071 

Prats nets d'invasores. 
Controls d'espècies 
invasores a zones humides 
de les Illes Balears. 

GOIB 
Art. 19.3 a) 
LIET 

185.250,00 € 111.150,00 € 37.050,00 € 27.787,50 € 9.262,50 € 

62,35 ITS'17-028 

Centre integrat de formació 
professional en l'àrea de 
reparació d'embarcacions 
nàutiques al Port 
d'Alcúdia". 

GOIB 
Art. 19.3 e) 
LIET 

1.500.000,00 € 1.500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

62,06 ITS'17-002 

Projecte d’obres de 
reforma de l’edifici "Ses 
porqueres de Galatzó" 
(Calvià) per al seu ús com a 
refugi d’excursionistes. 

C.I. de 
Mallorca 

Objectiu 
prioritari 1 

1.410.683,97 € 1.410.683,97 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

62,00 ITS'17-045 
Recuperació i rehabilitació 
de les cases de Can Morell a 
la finca pública Son Real. 

GOIB 
Objectiu 
prioritari 1 

16.800,00 € 16.800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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ITS'17-065 

Apadrina un molí. Aportació 
econòmica a la 
convocatòria de 
subvencions per a la 
restauració dels molins de 
vent d'extracció d'aigua del 
Pla de Sant Jordi de Palma, 
plurianual 2017-2019. 

C.I. de 
Mallorca 

Objectiu 
prioritari 1 

250.000,00 € 250.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

61,50 ITS'17-101 
Projecte de rehabilitació 
infraestructures del passeig 
de Ses Figueretes. 

C.I. 
d’Eivissa 

Objectiu 
prioritari 1 

1.816.641,27 € 0,00 € 0,00 € 1.816.641,27 € 0,00 € 

61,14 ITS'17-092 
Recuperació del sistema 
hidràulic de la finca pública 
Galatzó. 

C.I. de 
Mallorca 

Objectiu 
prioritari 3 

784.838,89 € 784.838,89 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

61,00 ITS'17-093 
Senyalització del Pla de Vies 
Ciclistes de l'illa de 
Mallorca. 

C.I. de 
Mallorca 

Art. 19.3 b) 
LIET 

370.678,00 € 370.678,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 
ITS'17-114 

Projecte de dotació i 
reformes del nucli urbà de 
Sínia Riera. 

C.I. de 
Menorca 

Objectiu 
prioritari 3 

393.149,49 € 0,00 € 393.149,49 € 0,00 € 0,00 € 

60,00 ITS'17-059 
Conducció d’aigua Petra-
Manacor. 

GOIB 
Objectiu 
prioritari 3 

515.146,34 € 515.146,34 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 
ITS'17-110 

Adquisició d'un terreny per 
a la construcció d'un Centre 
d'Interpretació de la Costa 
de Menorca i la Reserva 
Marina de Fornells. 

C.I. de 
Menorca 

Objectius 
prioritaris 1 
i 2 

1.614.221,35 € 0,00 € 1.614.221,35 € 0,00 € 0,00 € 

 
ITS'17-020 Mesures contra incendis. GOIB 

Art. 19.3 a) 
LIET 

100.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

59,85 ITS'17-116 
Electrificació pou de 
bombeig d'aigua potable al 
Camí de Biniarratx. 

C.I. de 
Menorca 

Objectiu 
prioritari 3 

129.873,76 € 0,00 € 129.873,76 € 0,00 € 0,00 € 

59,23 ITS'17-098 
Programa de Reserves 
Marines de les Illes Balears. 

GOIB 
Art. 19.3 a) i 
b) LIET 

570.000,00 € 57.513,00 € 57.513,00 € 329.460,00 € 125.514,00 € 

59,05 ITS'17-113 
Millora de les instal·lacions 
del tram sud del carrer 
Major. 

C.I. de 
Menorca 

Objectiu 
prioritari 3 

493.262,91 € 0,00 € 493.262,91 € 0,00 € 0,00 € 

59,00 ITS'17-108 
Substitució parcial de la 
xarxa d'abastament 
d'aigua potable (Ferreries). 

C.I. de 
Menorca 

Objectiu 
prioritari 3 

182.399,08 € 0,00 € 182.399,08 € 0,00 € 0,00 € 

58,20 ITS'17-027 

Projecte per a la protecció i 
recuperació del medi 
natural de l'illa de Eivissa i 
la seva agro-biodiversitat. 

C.I. 
d’Eivissa 

Art. 19.3 a) 
LIET 

493.186,03 € 0,00 € 0,00 € 493.186,03 € 0,00 € 

57,05 ITS'17-041 
Ampliació i millora 
tractament de l’EDAR 
d’Inca. 

GOIB Objectiu 
prioritari 3 

400.000,00 € 400.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

57,05 ITS'17-039 
Tecnoindústria d'aigües de 
les Illes Balears. 

GOIB 
Objectius 
prioritaris 2 
i 3 

182.139,74 € 182.139,74 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

55,09 ITS'17-106 Estació de desnitrificació 
(Maó). 

C.I. de 
Menorca 

Objectiu 
prioritari 3 

624.916,80 € 0,00 € 624.916,80 € 0,00 € 0,00 € 

Total     64.687.938,05 € 45.633.514,32 € 9.164.653,77 € 7.699.364,95 € 2.190.405,01 € 
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