ANNEX 1
Pla Estratègic de Subvencions de la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d’Ocupació per a l’any 2012
DIRECCIÓ GENERAL / ORGANISMES I EMPRESES: Direcció
General del Tresor i Política Financera
FONS DE FINANÇAMENT: 14601G/612E01/47000 00
DESCRIPCIÓ: foment d’inversions i liquiditat a les Illes Balears
OBJECTIUS I EFECTES: l’objectiu és que les pimes de les Illes Balears
puguin accedir al finançament per obtenir liquiditat o dur a terme els seus projectes
d’inversió i modernització donant liquiditat al sistema econòmic general.
COST: 2.107.780 €
CONVOCATÒRIA: pluriennal (2012-2018)
INCIDÈNCIA SOBRE EL MERCAT: manteniment i creació de llocs de
treball a les pimes i potenciació dels sectors inversors
DIRECCIÓ GENERAL / ORGANISMES I EMPRESES: Direcció
General de Treball i Salut Laboral
FONS DE FINANÇAMENT: estatals - 14301 322A01 cap. 4 FF 19203
DESCRIPCIÓ: foment de la integració laboral de persones amb discapacitat
en centres especials d’ocupació
OBJECTIUS I EFECTES: inclusió laboral de persones amb discapacitat
en el mercat de treball protegit dels centres especials d’ocupació
COST: 3.344.429 €
CONVOCATÒRIA: anual (2012)
INCIDÈNCIA SOBRE EL MERCAT: augment de la població activa i de
l’estabilitat en el treball de persones amb discapacitat.
DIRECCIÓ GENERAL / ORGANISMES I EMPRESES: Direcció
General de Treball i Salut Laboral
FONS DE FINANÇAMENT: estatals - 14301 322A01 cap. 4 FF 76207
DESCRIPCIÓ: contractació indefinida de persones amb discapacitat en
empreses del mercat ordinari de treball
OBJECTIUS I EFECTES: integració de persones amb discapacitat en
empreses públiques i privades del mercat de treball ordinari
COST: 400.000 € (any 2012)
CONVOCATÒRIA: anual
INCIDÈNCIA SOBRE EL MERCAT: augment de la població activa i de
l’estabilitat en el treball de persones amb discapacitat
DIRECCIÓ GENERAL / ORGANISMES I EMPRESES: Direcció
General de Treball i Salut Laboral
FONS DE FINANÇAMENT: estatals - 14301 322A01 cap. 4 FF 19204
DESCRIPCIÓ: ajuts previs a la jubilació ordinària en el sistema de la
Seguretat Social per a treballadors afectats per processos de reestructuració
d’empreses
OBJECTIUS I EFECTES: facilitar una cobertura econòmica als treballadors
afectats per processos d’extinció de relacions laborals per causes econòmiques,
tècniques, organitzatives o de producció, fins que assoleixin la situació de
jubilació en la seva modalitat contributiva en el sistema de la Seguretat Social.
COST: 75.000 €

CONVOCATÒRIA: anual (2012)
INCIDÈNCIA SOBRE EL MERCAT: sense incidència sobre el mercat
DIRECCIÓ GENERAL / ORGANISMES I EMPRESES: Direcció
General de Treball i Salut Laboral
FONS DE FINANÇAMENT: autonòmics i FSE - 14301 322A01 cap. 4
FF 19112
DESCRIPCIÓ: incentius a la contractació de persones amb dificultats
especials d’integració en el mercat de treball, d’acord amb l’Estratègia
Espanyola d’Ocupació
OBJECTIUS I EFECTES: incentivar l’ocupació de persones que pertanyen
a col·lectius amb dificultats especials per accedir a un lloc de treball per
mitjà de la incentivació de determinats tipus de contractes.
COST: 800.000 €
CONVOCATÒRIA: anual (any 2012)
INCIDÈNCIA SOBRE EL MERCAT: augment de la població activa estable
DIRECCIÓ GENERAL / ORGANISMES I EMPRESES: Direcció
General de Treball i Salut Laboral
FONS DE FINANÇAMENT: autonòmics - 14301 315B01 cap. 4 19112
DESCRIPCIÓ: projectes i programes d’investigació i actuació en salut
laboral i per a accions formatives en matèria de prevenció de riscs laborals per
al període 2012-2013
OBJECTIUS I EFECTES: fomentar la implantació de la prevenció en
salut laboral a les empreses i disminuir l’accidentalitat dels treballadors.
COST: 285.000 € (any 2012)
CONVOCATÒRIA: pluriennal
INCIDÈNCIA SOBRE EL MERCAT: sense incidència sobre el mercat
ANNEX 2
Pla Estratègic de Subvencions de la Conselleria de Presidència per a l’any
2012
DIRECCIÓ GENERAL / ORGANISMES I EMPRESES: Agència de
Cooperació Internacional de les Illes Balears
FONS DE FINANÇAMENT: capítols 4 i 7
DESCRIPCIÓ: convocatòria de subvencions per executar projectes d’emergència
i d’ajuda humanitària
OBJECTIUS I EFECTES: pal·liar situacions d’emergència i crisis humanitàries
proporcionant protecció, testimoni i assistència a persones víctimes de
desastres per causa natural o tecnològica, dels conflictes armats i de les seves
conseqüències directes.
COST: 200.000 €
CONVOCATÒRIA: anual (2012)
INCIDÈNCIA SOBRE EL MERCAT: sense incidència sobre el mercat

ANNEX 3
Pla Estratègic de Subvencions de la Conselleria de Turisme i Esports per
a l’any 2012
DIRECCIÓ GENERAL / ORGANISMES I EMPRESES: Direcció
General d’Esports
FONS DE FINANÇAMENT: 12301 457A01 48048
DESCRIPCIÓ: 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: 1.400.000 €
CONVOCATÒRIA: anual (2012)
INCIDÈNCIA SOBRE EL MERCAT: sense incidència sobre el mercat.
DIRECCIÓ GENERAL / ORGANISMES I EMPRESES: Direcció
General d’Esports
FONS DE FINANÇAMENT: 12301 457A01 48000 FF23233
DESCRIPCIÓ: desplaçaments a la Península, les Illes Canàries, Ceuta i
Melilla dels esportistes
OBJECTIUS I EFECTES: facilitar la pràctica de l’esport mitjançant l’aportació
del cost dels desplaçaments a la Península, les Illes Canàries, Ceuta i
Melilla dels esportistes, amb motiu de la participació en campionats o lligues
nacionals.
COST: 120.000 €
CONVOCATÒRIA: anual (2012)
INCIDÈNCIA SOBRE EL MERCAT: sense incidència sobre el mercat
ANNEX 4
Pla Estratègic de Subvencions de la Conselleria de Salut, Família i
Benestar Social per a l’any 2012
DIRECCIÓ GENERAL / ORGANISMES I EMPRESES: Direcció
General de Salut Pública i Consum
FONS DE FINANÇAMENT:18201 G 413B01 48000 00
DESCRIPCIÓ: subvencions destinades a associacions de pacients de
malalties cròniques i els seus familiars
OBJECTIUS I EFECTES: donar suport a les associacions de malalts crònics
i les seves famílies
COST: 148.000 €
CONVOCATÒRIA: anual (2012)
INCIDÈNCIA SOBRE EL MERCAT: sense incidència sobre el mercat
DIRECCIÓ GENERAL / ORGANISMES I EMPRESES: Direcció
General de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació Especial
FONS DE FINANÇAMENT: 18301 313D01 48000 10 FF 23239 i
18301 313D01 48000 20 FF 23239
DESCRIPCIÓ: subvencions dirigides a entitats privades sense ànim de
lucre per finançar despeses derivades del funcionament de determinats serveis
dirigits a persones amb discapacitat
OBJECTIUS I EFECTES: fomentar el funcionament d’un seguit de serveis

dirigits a persones amb discapacitat: ajustament personal i social, servei de
lleure adaptat, servei de respir familiar, servei de suport a la funció tutelar i servei
de rehabilitació integral
COST: 2.400.000 €
CONVOCATÒRIA: pluriennal (2012-2013)
INCIDÈNCIA SOBRE EL MERCAT: sense incidència sobre el mercat
DIRECCIÓ GENERAL / ORGANISMES I EMPRESES: Direcció
General de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació Especial
FONS DE FINANÇAMENT: 18301 313D01 48000 00 FF 23239
DESCRIPCIÓ: ajuts econòmics individuals destinats a sufragar les despeses
d’assistència personal a persones en situació de gran dependència
OBJECTIUS I EFECTES: finançar les depeses derivades de la contractació
de la persona encarregada de l’assistència personal i les despeses de transport
que es produeixin per la prestació del serveis d’assistència personal,
COST: 50.000 €
CONVOCATÒRIA: anual (2012)
INCIDÈNCIA SOBRE EL MERCAT: sense incidència sobre el mercat
DIRECCIÓ GENERAL / ORGANISMES I EMPRESES: Direcció
General de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació Especial
FONS DE FINANÇAMENT: 18301 313D01 48000 00 FF23239
DESCRIPCIÓ: ajuts destinats a entitats sense ànim de lucre per desenvolupar
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: incentivar l’organització i el desenvolupament
dels programes i les activitats 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.
COST: 400.000 €
CONVOCATÒRIA: anual (2012)
INCIDÈNCIA SOBRE EL MERCAT: sense incidència sobre el mercat
DIRECCIÓ GENERAL / ORGANISMES I EMPRESES: Direcció
General de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació Especial
FONS DE FINANÇAMENT: 18301 313I01 48000 00
DESCRIPCIÓ: subvencions per a programes d’atenció social en els jutjats
de les Illes Balears que duguin a terme les entitats socials sense ànim de
lucre
OBJECTIUS I EFECTES: prestar atenció social específica a persones
implicades en un procediment judicial penal o civil, amb independència de la
situació jurídica en la qual es trobi (acusats, víctimes, denunciants, demandants,
testimonis, etc.), mitjançant subvencions destinades a finançar programes d’atenció
social que s’executin en els jutjats de la demarcació territorial de les Illes
Balears.
COST: 124.000 €
CONVOCATÒRIA: anual (2012)
INCIDÈNCIA SOBRE EL MERCAT: sense incidència sobre el mercat
DIRECCIÓ GENERAL / ORGANISMES I EMPRESES: Direcció
General de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació Especial

FONS DE FINANÇAMENT: 18301 313I01 48000 00
DESCRIPCIÓ: subvencions destinades a fomentar la participació social,
mitjançant el finançament de les despeses ordinàries de funcionament de les
federacions, les confederacions i les unions d’entitats sense ànim de lucre d’àmbit
suprainsular, que duguin a terme actuacions o activitats en matèria de serveis
socials
OBJECTIUS I EFECTES: fomentar la participació social en matèria de
serveis socials mitjançant el funcionament de federacions i confederacions i
unions d’entitats d’àmbit suprainsular
COST: 200.000 €
CONVOCATÒRIA: anual (2012)
INCIDÈNCIA SOBRE EL MERCAT: sense incidència sobre el mercat
DIRECCIÓ GENERAL / ORGANISMES I EMPRESES: Direcció
General de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació Especial
FONS DE FINANÇAMENT: 18301 314A01 48000 00
DESCRIPCIÓ: ajuts per a l’atenció de persones grans en el domicili (acolliment)
OBJECTIUS I EFECTES: facilitar la permanència de les persones grans,
econòmicament desafavorides, en un nucli diferent del seu, mitjançant la concessió
d’ajuts econòmics
COST: 33.000 €
CONVOCATÒRIA: anual (2012)
INCIDÈNCIA SOBRE EL MERCAT: sense incidència sobre el mercat
DIRECCIÓ GENERAL / ORGANISMES I EMPRESES: Direcció
General de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació Especial
FONS DE FINANÇAMENT: 18301 314A01 48000 00
DESCRIPCIÓ: ajuts per adquirir productes de primera necessitats
(Targeta Bàsica)
OBJECTIUS I EFECTES: aportació per adquirir productes de primera
necessitat per a les persones econòmicament més desafavorides, mitjançant una
quantia fixa en un pagament únic
COST:1.870.000 €
CONVOCATÒRIA: anual (2012)
INCIDÈNCIA SOBRE EL MERCAT: sense incidència sobre el mercat
DIRECCIÓ GENERAL / ORGANISMES I EMPRESES: Direcció
General de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació Especial
FONS DE FINANÇAMENT:18301 313G01 48000 00
DESCRIPCIÓ: subvencions adreçades a entitats sense ànim de lucre que
treballen amb joves que han estat sota tutela administrativa i que estan immersos
en un procés d’emancipació social
OBJECTIUS I EFECTES: aconseguir que aquests joves s’integrin en tots
els àmbits de la societat i assoleixin la seva autonomia personal
COST: 80.000 €
CONVOCATÒRIA: anual (2012)
INCIDÈNCIA SOBRE EL MERCAT: sense incidència sobre el mercat
DIRECCIÓ GENERAL / ORGANISMES I EMPRESES: Direcció
General de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació Especial
FONS DE FINANÇAMENT:18301 313G01 48000
DESCRIPCIÓ: subvencions adreçades a entitats sense ànim de lucre que
treballen amb joves embarassades sense mitjans per afrontar la seva 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 a les mares embarassades de
manera temporal per afrontar la seva maternitat i als pares i mares, amb fills
menors, perquè tenguin una criança saludable i en bones condicions.
COST: 20.000 €
CONVOCATÒRIA: anual (2012)
INCIDÈNCIA SOBRE EL MERCAT: sense incidència sobre el mercat
ANNEX 5
Pla Estratègic de Subvencions de la Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori per a l’any 2012
DIRECCIÓ GENERAL / ORGANISMES I EMPRESES: Direcció
General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic
FONS DE FINANÇAMENT: 15301 533F01 77
DESCRIPCIÓ: subvencions per a empreses privades per millorar i eliminar
els suports perillosos per a l’avifauna en esteses elèctriques de mitjana i
baixa tensió. Conveni vigent amb ENDESA, que fa una aportació econòmica
similar per al mateix programa.
OBJECTIUS I EFECTES: aïllar els punts considerats perillosos per evitar
que l’avifauna protegida, principalment els rapinyaires, es vegi afectada per
la mort per electrocució en algunes esteses elèctriques
COST: 73.500 €
CONVOCATÒRIA: anual (2012)
INCIDÈNCIA SOBRE EL MERCAT: sense incidència sobre el mercat
DIRECCIÓ GENERAL / ORGANISMES I EMPRESES: Direcció
General Arquitectura i Habitatge
FONS DE FINANÇAMENT: 15601 431B01 74 / 76 / 77 / 78
15601 431B01 74 / 76 / 77 / 78 – FF17201
DESCRIPCIÓ: subvencions en matèria d’habitatge (adquisició, rehabilitació
i arrendament d’habitatges)
OBJECTIUS I EFECTES: concedir els ajuts del Pla Estatal d’Habitatge
2009-2012 i de l’autonòmic complementari, i també els ajuts derivats de plans
d’habitatge anteriors; fomentar i facilitar als ciutadans l’accés a l’habitatge, i
reforçar l’activitat de rehabilitació i millora del parc d’habitatges ja construït
COST: 8.000.000 €
CONVOCATÒRIA: anual (2012)
INCIDÈNCIA SOBRE EL MERCAT: foment de la inversió en habitatges
i de l’arrendament, i de l’ocupació en el sector de la construcció i la reforma
d’habitatges
DIRECCIÓ GENERAL / ORGANISMES I EMPRESES: Direcció
General Arquitectura i Habitatge
FONS DE FINANÇAMENT: 15601 431B02 76/78
DESCRIPCIÓ: rehabilitació del patrimoni arquitectònic
OBJECTIUS I EFECTES: ajuts per rehabilitar el patrimoni arquitectònic
COST:1.000.000 €
CONVOCATÒRIA: anual (2012)
INCIDÈNCIA SOBRE EL MERCAT: conservació i millora del patrimoni

arquitectònic balear, foment de les tasques relacionades amb la rehabilitació
d’edificis i esglésies
DIRECCIÓ GENERAL / ORGANISMES I EMPRESES: Direcció
General de Transports
FONS DE FINANÇAMENT: 15701 513C01 48046
DESCRIPCIÓ: concessió d’ajuts per als residents als municipis de Sóller,
Fornalutx i Escorca, i també per a residents al municipi de Bunyola, que es desplacen
per cursar estudis a l’IES Guillem Colom Casasnovas de Sóller
OBJECTIUS I EFECTES: introduir les mesures correctores necessàries
perquè els residents en aquests municipis i els que s’han de desplaçar a l’IES no
quedin en situació de desavantatge
COST: 1.500.000 €
CONVOCATÒRIA: anual (2012)
INCIDÈNCIA SOBRE EL MERCAT: afavorir el desplaçament de residents
als municipis de Sóller, Fornalutx i Escorca, i també de Bunyola
DIRECCIÓ GENERAL / ORGANISMES I EMPRESES: Direcció
General de Transports
FONS DE FINANÇAMENT: 15701 513C01 48
DESCRIPCIÓ: concessió d’ajuts per afavorir la mobilitat de viatgers de
determinats col·lectius (gent gran i famílies nombroses)
OBJECTIUS I EFECTES: afavorir la mobilitat dels pensionistes i les persones
més grans de 65 anys, i de les famílies nombroses, amb un descompte del
50 % en el preu dels bitllets de les línies regulars de transports de viatgers per
carretera
COST: 60.000 €
CONVOCATÒRIA: anual (2012)
INCIDÈNCIA SOBRE EL MERCAT: ajuts de caràcter social als col·lectius
més desfavorits per al foment del transport públic
DIRECCIÓ GENERAL / ORGANISMES I EMPRESES: FOGAIBA
FONS DE FINANÇAMENT: pressuposts del FOGAIBA
DESCRIPCIÓ:
- Pagaments directes: PAC. Primes directes per conreu, a l’activitat ramadera,
prima nacional i autonòmica als ajuts de fruits de closca i prima complementària
per a vaques dides.
- Pagaments directes: OCM. Pla Nacional Apícola, ajuts a productors de
fruites i hortalisses prereconegudes i a la reestructuració i reconversió de vinya,
ajuts al consum de llet i fruita en les escoles, i promoció de vi a tercers països
OBJECTIUS I EFECTES: crear un model de mercat orientat a fomentar
les produccions en funció de la demanda, i també produir vetlant pel compliment
de les normes establertes en matèria de benestar animal, seguretat i qualitat
alimentària i protecció del medi ambient. Per això, es desagregaran els ajuts
a la producció i es condicionaran al compliment de les normes esmentades.
També es pretén afavorir la comercialització i la competitivitat dels productes,
de 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: pagaments directes PAC: 24.629.037,54 €, dels quals
23.474.106,79 € seran aportats per la UE, 49.930,75 € seran aportats pel
Ministeri, dels quals 49.928,75 € corresponen a incorporacions de romanents

2011, i 1.105.000 € per la Comunitat Autònoma
COST: pagaments directes OCM: 730.226,72 €, dels quals 711.384,87 €
seran aportats per la UE, 9.420,93 € seran aportats pel Ministeri i 9.420,93 € per
la Comunitat Autònoma
CONVOCATÒRIA: anual (2012)
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
DIRECCIÓ GENERAL / ORGANISMES I EMPRESES: FOGAIBA
FONS DE FINANÇAMENT: pressuposts del FOGAIBA
DESCRIPCIÓ: PDR Illes Balears, eix 1. Augment de la competitivitat del
sector agrícola i forestal:
1. Ajuts per augmentar el valor afegit dels productes agroalimentaris.
2. Ajuts per a camins rurals.
3. Ajuts per a desenvolupament de nous productes.
4. Ajuts per a formació professional.
5. Ajuts per afavorir la instal·lació de joves agricultors.
6. Ajuts per a la modernització de les explotacions agràries.
7. Ajuts per a la promoció de productes de qualitat.
OBJECTIUS I EFECTES: millorar la renda dels agricultors i l’ocupació,
augmentar la competitivitat de l’agricultura, contribuir a fixar la població en el
sector agrari mitjançant la millora de les condicions i la qualitat de vida, millorar
les condicions de producció per permetre als agricultors accedir a sistemes i
mercats en condicions més favorables i a l’empresa agroalimentària, i promocionar
i fomentar productes de qualitat diferenciada
COST: 11.724.000 €, dels quals 4.103.400,00 € seran aportats per la UE,
4.689.600,00€ pel Ministeri i 2.931.000,00 per la CAIB
CONVOCATÒRIA: 2012
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.
DIRECCIÓ GENERAL / ORGANISMES I EMPRESES: FOGAIBA
FONS DE FINANÇAMENT: pressuposts del FOGAIBA
DESCRIPCIÓ: PDR Illes Balears, eix 2. Millora del medi ambient i de
l’entorn rural
1. Ajuts per a les zones desafavorides i de muntanya.
2. Ajuts per a la realització de certes actuacions no productives.
OBJECTIUS I EFECTES: compensar els agricultors per la utilització sostenible
de les terres agrícoles per les dificultats específiques de certes zones i per
conservar patrimoni genètic i el paisatge
COST: 650.000 € dels quals la UE aportarà 227.500,00 € i 422.500,00€ la
CAIB
CONVOCATÒRIA: 2012
INCIDÈNCIA SOBRE EL MERCAT: sense incidència sobre el mercat
DIRECCIÓ GENERAL / ORGANISMES I EMPRESES: FOGAIBA
FONS DE FINANÇAMENT: pressuposts del FOGAIBA
DESCRIPCIÓ: PDR Illes Balears. Millora de la qualitat de vida en les

zones rurals i diversificació de l’economia rural: ajuts per fomentar la producció
agrícola de qualitat
OBJECTIUS I EFECTES: donar suport als consells reguladors de les distintes
marques de qualitat, amb l’objectiu de potenciar i consolidar l’elaboració
de productes de qualitat a les Illes Balears, i augmentar la competitivitat i la qualitat
de la producció agrària
COST: 300.000 €
CONVOCATÒRIA: anual (2012)
INCIDÈNCIA SOBRE EL MERCAT: diversificació cap a activitats no
agràries i creació de microempreses amb un efecte molt limitat sobre el mercat
balear, sense cap distorsió negativa sobre l’oferta o la demanda d’aquest mercat.
DIRECCIÓ GENERAL / ORGANISMES I EMPRESES: FOGAIBA
FONS DE FINANÇAMENT: pressuposts del FOGAIBA
DESCRIPCIÓ: ajuts estatals per a l’agricultura. Subvencions per a l’adquisició
de maquinària (MC)
OBJECTIUS I EFECTES: millorar les produccions mitjançant la introducció
de noves tècniques agràries, per a la qual cosa s’adquirirà maquinària
d’ús en comú, amb la finalitat de minimitzar costs (innovació)
COST: 24.825,41 € aportats íntegrament pel Ministeri, dels quals
24.824,91€ corresponen a incorporació de romanents del 2011, a més de la dotació
que ens transfereixin mitjançant Conferència Sectorial del Ministeri
CONVOCATÒRIA: 2012
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
DIRECCIÓ GENERAL / ORGANISMES I EMPRESES: FOGAIBA
FONS DE FINANÇAMENT: pressuposts del FOGAIBA
DESCRIPCIÓ: ajuts estatals per a l’agricultura. Subvencions destinades a
la renovació de tractors (REN)
OBJECTIUS I EFECTES: millorar les condicions de treball i seguretat, i
també pal·liar els efectes mediambientals produïts pels tractors existents actualment
COST: 25.000 € aportats pel Ministeri, dels quals 24.999,50 € corresponen
a incorporació de romanents del 2011, a més de la dotació que ens transfereixin
mitjançant la Conferencia Sectorial del Ministeri
CONVOCATÒRIA: anual (2012)
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
DIRECCIÓ GENERAL / ORGANISMES I EMPRESES: FOGAIBA
FONS DE FINANÇAMENT: pressuposts del FOGAIBA
DESCRIPCIÓ: ajuts estatals per a l’agricultura. Subvencions destinades
al foment d’agrupacions de prevenció i lluita en matèria de sanitat vegetal
(ADV)
OBJECTIUS I EFECTES: lluitar contra agents nocius dels vegetals mitjançant
accions comunes duites a terme per entitats associatives, i prevenir
aquests agents
COST: 214.837,02 € dels quals 200.000,00€ són aportats per la CAIB i

14.837,02€ són romanents del 2011, a més de la dotació que ens transfereixin
mitjançant la Conferencia Sectorial del Ministeri
CONVOCATÒRIA: anual (2012)
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
DIRECCIÓ GENERAL / ORGANISMES I EMPRESES: FOGAIBA
FONS DE FINANÇAMENT: pressuposts del FOGAIBA
DESCRIPCIÓ: ajuts estatals per a l’agricultura. Ajuts als programes i fons
operatius de les APAS de patates
OBJECTIUS I EFECTES: potenciar l’associacionisme en el sector agrícola
de la patata de consum, i facilitar la producció i la comercialització del producte
COST: 10.535,35 € dels quals 1,00€ són aportats per la CAIB i
10.534,35€ pel Ministeri, dels quals 10.533,35€ corresponen a incorporació de
romanents del 2011, a més de la dotació que ens transfereixin mitjançant la
Conferencia Sectorial del Ministeri
CONVOCATÒRIA: 2012
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.
DIRECCIÓ GENERAL / ORGANISMES I EMPRESES: FOGAIBA
FONS DE FINANÇAMENT: pressuposts del FOGAIBA
DESCRIPCIÓ: ajuts estatals per a l’agricultura. Reestructuració del sector
cítric (RECI)
OBJECTIUS I EFECTES: canvi de varietat de cítrics mitjançant la
replantació i el reempeltament
COST: 44.426,18 € dels quals 22.213,09€ són aportats per la CAIB i
22.213,09€ pel Ministeri, a més de la dotació que ens transfereixin mitjançant la
Conferencia Sectorial del Ministeri
CONVOCATÒRIA: 2012
INCIDÈNCIA SOBRE EL MERCAT: protecció, impuls i racionalització
del sector primari de les Illes Balears, de caràcter estratègic per a l’economia la
societat balear, sense cap distorsió negativa sobre l’oferta o la demanda d’aquest
mercat
DIRECCIÓ GENERAL / ORGANISMES I EMPRESES: FOGAIBA
FONS DE FINANÇAMENT: pressuposts del FOGAIBA
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: 402.549,11 € dels quals 400.000,00€ són aportats per la CAIB i
2.549,11€ seran aportats pel Ministeri, dels quals 2.548,11 corresponen a incorporació
de romanents del 2011, a més de la dotació que ens transfereixin mitjançant
la Conferencia Sectorial del Ministeri
CONVOCATÒRIA: 2012
INCIDÈNCIA SOBRE EL MERCAT: sense incidència sobre el mercat

DIRECCIÓ GENERAL / ORGANISMES I EMPRESES: FOGAIBA
FONS DE FINANÇAMENT: pressuposts del FOGAIBA
DESCRIPCIÓ: ajuts estatals per a la ramaderia. Subvencions per a la
millora de la qualitat de la llet (MQLL)
OBJECTIUS I EFECTES: millorar la qualitat de la llet mitjançant l’aplicació
de programes de millora i de control.
COST: 23.939,07 € aportats íntegrament pel Ministeri, dels quals
23.937,07 € corresponen a incorporació de romanents del 2011, a més de la
dotació que ens transfereixin mitjançant la Conferencia Sectorial del Ministeri
CONVOCATÒRIA: 2012
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.
DIRECCIÓ GENERAL / ORGANISMES I EMPRESES: FOGAIBA
FONS DE FINANÇAMENT: pressuposts del FOGAIBA
DESCRIPCIÓ: ajuts estatals per a la ramaderia. Subvencions destinades a
les agrupacions de productors dels sectors de bestiar oví i cabrum
OBJECTIUS I EFECTES: fomentar la reforma i l’adequació integral dels
sectors de bestiar oví i cabrum mitjançant les agrupacions de productors.
COST: 106.453,17 € aportats íntegrament pel Ministeri, dels quals
106.452,17 € corresponen a incorporació de romanents del 2011, a més de la
dotació que ens transfereixin mitjançant la Conferencia Sectorial del Ministeri
CONVOCATÒRIA: 2012
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
DIRECCIÓ GENERAL / ORGANISMES I EMPRESES: FOGAIBA
FONS DE FINANÇAMENT: pressuposts del FOGAIBA
DESCRIPCIÓ: ajuts estatals per a la ramaderia. Subvencions destinades a
fomentar la producció de productes agroalimentaris de qualitat d’origen animal
(PAQ)
OBJECTIUS I EFECTES: incentivar l’aplicació de sistemes de control i
de qualitat que garanteixin la traçabilitat, i que s’apliquen a programes agroalimentaris
d’origen animal.
COST: 53.654,56 € aportats íntegrament pel Ministeri, dels quals
53.653,56 € corresponen a incorporació de romanents del 2011, a més de la
dotació que ens transfereixin mitjançant la Conferencia Sectorial del Ministeri
CONVOCATÒRIA: 2012
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
DIRECCIÓ GENERAL / ORGANISMES I EMPRESES: FOGAIBA
FONS DE FINANÇAMENT: pressuposts del FOGAIBA
DESCRIPCIÓ: ajuts estatals per a la ramaderia. Ajuts per al foment de la
recria de bestiar porcí a les explotacions de les Illes Balears
OBJECTIUS I EFECTES: fomentar la reposició dels animals de més edat

amb animals amb un elevat estatus sanitari, contribuint, d’una banda, a augmentar
els beneficis derivats de la comercialització i, de l’altra, a estimular la
recria d’animals
COST: 150.000,00 €
CONVOCATÒRIA: anual (2012)
INCIDÈNCIA SOBRE EL MERCAT: manteniment del sector agrari
DIRECCIÓ GENERAL / ORGANISMES I EMPRESES: FOGAIBA
FONS DE FINANÇAMENT: pressuposts del FOGAIBA
DESCRIPCIÓ: ajuts estatals (altres). Beques per a la realització de projectes
d’investigació aplicada (BIA)
OBJECTIUS I EFECTES: donar suport a activitats de recerca aplicada
COST: 100.000 €
CONVOCATÒRIA: anual (2012)
INCIDÈNCIA SOBRE EL MERCAT: sense incidència sobre el mercat
DIRECCIÓ GENERAL / ORGANISMES I EMPRESES: FOGAIBA
FONS DE FINANÇAMENT: pressuposts del FOGAIBA
DESCRIPCIÓ: ajuts estatals (altres). Subvencions per a la subscripció
d’assegurances combinades
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: 600.000 € aportats per la CAIB, amb possibilitat d’ampliació
segons aportació del Consell Insular de Menorca
CONVOCATÒRIA: 2012
INCIDÈNCIA SOBRE EL MERCAT: sense incidència sobre el mercat
DIRECCIÓ GENERAL / ORGANISMES I EMPRESES: FOGAIBA
FONS DE FINANÇAMENT: pressuposts del FOGAIBA
DESCRIPCIÓ: ajuts estatals (altres). Subvencions per al funcionament
d’organitzacions professionals agràries
OBJECTIUS I EFECTES: funcionament de les organitzacions professionals
agràries
COST: 240.000 €
CONVOCATÒRIA: anual (2012)
INCIDÈNCIA SOBRE EL MERCAT: sense incidència sobre el mercat
DIRECCIÓ GENERAL / ORGANISMES I EMPRESES: FOGAIBA
FONS DE FINANÇAMENT: pressuposts del FOGAIBA
DESCRIPCIÓ: ajuts estatals (altres). Ajuts per al foment de la recria de
bestiar boví lleter, inscrita en els llibres genealògics, a les explotacions de les
Illes Balears (RBBL)
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: 175.000 €
CONVOCATÒRIA: anual (2012)
INCIDÈNCIA SOBRE EL MERCAT: sense incidència sobre el mercat
DIRECCIÓ GENERAL / ORGANISMES I EMPRESES: FOGAIBA
FONS DE FINANÇAMENT: pressuposts del FOGAIBA
DESCRIPCIÓ: ajuts estatals per a la ramaderia. Ajuts per tenir una xarxa

de vigilància de control de les malalties dels animals (EMA)
OBJECTIUS I EFECTES: aplicar el programa d’eradicació, control i
vigilància de malalties dels animals.
COST: 239.000 €
CONVOCATÒRIA: anual (2012)
INCIDÈNCIA SOBRE EL MERCAT: sense incidència sobre el mercat
DIRECCIÓ GENERAL / ORGANISMES I EMPRESES: FOGAIBA
FONS DE FINANÇAMENT: pressuposts del FOGAIBA
DESCRIPCIÓ: ajuts al sector de la pesca (FEP) a les Illes Balears
Eix 1. Subvencions per a l’adaptació de la flota pesquera: paralització
definitiva, paralització temporal, inversió a bord de vaixells pesquers, pesca costanera
artesana, compensacions socioeconòmiques.
Eix 2. Subvencions per a l’aqüicultura, la transformació i la comercialització
de productes de la pesca i l’aqüicultura.
Eix 3. Foment de les mesures d’interès públic: accions col·lectives, equipament
de ports pesquers, projectes pilots, nous mercats i campanyes de promoció.
OBJECTIUS I EFECTES: donar suport al sector pesquer per respondre
dels reptes de la nova situació econòmica, fomentar l’explotació dels recursos
de la pesca sostenible des d’un punt de vista ecològic i rendible des del punt de
vista econòmic, mantenir l’activitat pesquera en les regions on hi ha poques
alternatives econòmiques, i oferir al consumidor productes de la pesca diversificada
i de qualitat.
COST: 409.002,00 €, dels quals 1,00 € aportat pel FEP, 1,00 € seran aportats
pel Ministeri i 409.000,00 € per la Comunitat Autònoma, més totes les transferències
provinents del Ministeri amb fons propis o del FEP.
CONVOCATÒRIA: anual (2012)
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
DIRECCIÓ GENERAL / ORGANISMES I EMPRESES: FOGAIBA
FONS DE FINANÇAMENT: pressuposts del FOGAIBA
DESCRIPCIÓ: ajuts al sector de la pesca a les Illes Balears. Ajuts de
suport a les confraries de pescadors i a la seva federació
OBJECTIUS I EFECTES: donar suport econòmic a les confraries en les
despeses corrents, amb la finalitat d’aconseguir la màxima eficàcia i potenciar
la cooperació entre l’Administració i les confraries de pescadors, amb la finalitat
que les actuacions d’ambdues siguin més positives per als professionals de
la pesca.
COST: 350.000 €
CONVOCATÒRIA: anual (2012)
INCIDÈNCIA SOBRE EL MERCAT: sense incidència sobre el mercat
ANNEX 6
Pla Estratègic de Subvencions de la Conselleria d’Administracions
Públiques per a l’any 2012
DIRECCIÓ GENERAL / ORGANISMES I EMPRESES: Escola Balear
d’Administració Pública

FONS DE FINANÇAMENT: 78101G 121G01 48000 00
DESCRIPCIÓ: ajuts per a les persones amb discapacitat per transport per
dia d’assistència als cursos de FIOP
OBJECTIUS I EFECTES: facilitar la formació de les persones amb discapacitat
perquè puguin accedir a l’ocupació pública
COST ANUAL: 34.960 €
CONVOCATÒRIA: anual (2012)
INCIDÈNCIA SOBRE EL MERCAT: sense incidència sobre el mercat
ANNEX 7
Pla Estratègic de Subvencions de la Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats per a l’any 2012
DIRECCIÓ GENERAL / ORGANISME I EMPRESES: Direcció General
de Cultura i Joventut
FONS DE FINANÇAMENT: 13201 455A01 47000 00,
13201 455A01 48000 00
DESCRIPCIÓ: subvencions per fomentar la producció, la distribució i la
promoció de la indústria cinematogràfica i audiovisual
OBJECTIUS I EFECTES: atorgar subvencions per a la producció de
llargmetratges, curtmetratges i documentals, els doblatges a altres llengües i
l’organització de festivals de cinema.
COST: 157.500 €
CONVOCATÒRIA: anual (2012)
INCIDÈNCIA SOBRE EL MERCAT: foment de la producció, la distribució
i la promoció de la indústria cinematogràfica i audiovisual
DIRECCIÓ GENERAL / ORGANISME I EMPRESES: Direcció General
de Cultura i Joventut
FONS DE FINANÇAMENT: 13201 455A01 47000 00, 13201 455A01
48000 00
DESCRIPCIÓ: subvencions per donar suport a activitats de promoció
exterior de la cultura de les Illes Balears
OBJECTIUS I EFECTES: promoció i projecció de la cultura de les Illes
Balears COST: 75.000 €
CONVOCATÒRIA: anual (2012)
INCIDÈNCIA SOBRE EL MERCAT: projecció exterior de la creació cultural
de les Illes Balears, en totes les seves modalitats, gèneres i expressions
artístiques, dins el domini lingüístic
DIRECCIÓ GENERAL / ORGANISMES I EMPRESES: Institut
d’Estudis Baleàrics (IEB)
FONS DE FINANÇAMENT: 71101 455C01 48000 00
DESCRIPCIÓ: creació de dues beques de col·laboració a temps parcial
entre la UIB i l’IEB per dur a terme tasques d’investigació i recerca en l’àmbit
de les ciències socials i per sonar suport a les activitats de l’IEB adreçades a
estudiants universitaris de segon cicle o llicenciats amb titulació recent
OBJECTIUS I EFECTES: promoure la investigació i la recerca entre el
col·lectiu universitari en àrees del coneixement de ciències humanes i socials, i
millorar la formació acadèmica d’aquest col·lectiu.
COST: 16.000 €

CONVOCATÒRIA: anual (2012)
INCIDÈNCIA SOBRE EL MERCAT: sense incidència sobre el mercat.
DIRECCIÓ GENERAL / ORGANISME I EMPRESES: Direcció General
de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives
FONS DE FINANÇAMENT: 13501 423B01 76000 10 13236,
13501423B01 76000 11 13236, 13501 423B01 76000 20 13236, 13501
423B01 76000 30 13236, 13501 423B01 76000 40 13236, 13501 423B01
76100 10 13236, 13501 423B01 76100 20 13236, 13501 423B01 76100
30 13236, 13501 423B01 76100 40 13236
DESCRIPCIÓ: ajuts als ajuntaments de les Illes Balears per fomentar projectes
de creació de places que millorin la qualitat dels serveis educatius dels
infants menors de tres anys
OBJECTIUS I EFECTES: fomentar projectes de creació de places que
millorin la qualitat dels serveis educatius dels infants menors de tres anys.
COST: 1.590.000 €
CONVOCATÒRIA: anual (2012)
INCIDÈNCIA SOBRE EL MERCAT: increment de la població activa
DIRECCIÓ GENERAL / ORGANISME I EMPRESES: Direcció General
de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives
FONS DE FINANÇAMENT: 13501 423A01 48000 00 13255
DESCRIPCIÓ: ajuts per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic
en els nivells obligatoris de l’ensenyament durant el curs escolar corresponent
a aquest Pla de Subvencions
OBJECTIUS I EFECTES: col·laborar amb les famílies en el finançament
dels llibres de text i el material didàctic i informàtic destinats als alumnes matriculats
en els nivells obligatoris de l’ensenyament en centres de les Illes Balears
sostinguts amb fons públics.
COST: 5.062.304 €
CONVOCATÒRIA: anual (2012)
INCIDÈNCIA SOBRE EL MERCAT: sense incidència sobre el mercat
DIRECCIÓ GENERAL / ORGANISMES I EMPRESES: Direcció
General d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement
FONS DE FINANÇAMENT: 13801 421F01 4
DESCRIPCIÓ: ajuts de desplaçament per a alumnat universitari
OBJECTIUS I EFECTES: foment dels estudis universitaris
COST: 400.000 €
CONVOCATÒRIA: anual (2012)
INCIDÈNCIA SOBRE EL MERCAT: augment de la preparació laboral
dels habitants de les Illes Balears amb els efectes evidents sobre l’oferta de treball
i la demanda general
DIRECCIÓ GENERAL / ORGANISMES I EMPRESES: Direcció
General d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement
FONS DE FINANÇAMENT: 13801 421F01 4
DESCRIPCIÓ: ajuts per a impulsar actuacions universitàries per a persones
més grans de 55 anys
OBJECTIUS I EFECTES: foment dels estudis universitaris per a persones
grans
COST: 6.000 €
CONVOCATÒRIA: anual (2012)

INCIDÈNCIA SOBRE EL MERCAT: sense incidència sobre el mercat
DIRECCIÓ GENERAL / ORGANISMES I EMPRESES: Direcció
General d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement
FONS DE FINANÇAMENT: 13801 421F01 4
DESCRIPCIÓ: projecció exterior del sistema universitari de les Illes
Balears i dels col·lectius que en formen part
OBJECTIUS I EFECTES: foment dels estudis universitaris i de la mobilitat
COST: 6.000 €
CONVOCATÒRIA: anual
INCIDÈNCIA SOBRE EL MERCAT: internacionalització de la UIB i
dels diferents col·lectius que en formen part
DIRECCIÓ GENERAL / ORGANISMES I EMPRESES: Direcció
General d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement
FONS DE FINANÇAMENT: 13801 421F01 4
DESCRIPCIÓ: projecció exterior del sistema universitari de les Illes
Balears i dels col·lectius que en formen part en el marc de l’Euroregió Pirineus
Mediterrània
OBJECTIUS I EFECTES: Foment dels estudis universitaris i de la mobilitat
i de la presència de la Comunitat Autònoma en la citada euroregió lligantla
amb el Campus d’Excel·lència aconseguit per la Universitat de les Illes
Balears i amb la col·laboració d’algunes de les universitat inserides dins
l’Euroregió Pirineus Mediterrània
COST: 12.000 €
CONVOCATÒRIA: anual (2012)
INCIDÈNCIA SOBRE EL MERCAT: establiment de col·laboracions
entre estudiants universitaris de les Illes Balears i centres d’estudi i empreses de
territoris francesos de l’Euroregió
DIRECCIÓ GENERAL / ORGANISMES I EMPRESES: Direcció
General d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement
FONS DE FINANÇAMENT: 13081 541A01 44113, 13081 541A01
42001, 13081 541A01 40100, 13081 541A01 48000, 13081 541A01 44423,
13081 541A01 47000, 13081 541A01 44406, 13081 541A01 44421, 13081
541A01 44365, 13081 541A01 74113, 13081 541A01 72001, 13081
541A01 70100, 13081 541A01 78000, 13081 541A01 74423, 13081
541A01 74365
DESCRIPCIÓ: ajuts per dur a terme accions especials de recerca, desenvolupament
tecnològic i innovació
OBJECTIUS I EFECTES: regular el procediment de concessió d’ajuts per
dur a terme accions especials
COST: 150.000 €
CONVOCATÒRIA: anual (2012)
INCIDÈNCIA SOBRE EL MERCAT: foment de la recerca i la transferència
de coneixement a empreses
DIRECCIÓ GENERAL / ORGANISMES I EMPRESES: Direcció
General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional
FONS DE FINANÇAMENT: 13401 421B02 48000 00
DESCRIPCIÓ: ajuts per a auxiliars de conversa
OBJECTIUS I EFECTES: donar suport als centres dels programes d’ensenyament
de llengües estrangeres amb un auxiliar, parlant nadiu de la llengua

estrangera, i millorar l’aprenentatge de la llengua estrangera mitjançant el suport
d’un referent lingüístic i cultural de la llengua d’arribada de la Secció Europea.
COST: 250.000 €
CONVOCATÒRIA: pluriennal (2012-2013)
INCIDÈNCIA SOBRE EL MERCAT: sense incidència sobre el mercat
DIRECCIÓ GENERAL / ORGANISMES I EMPRESES: Direcció
General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional
FONS DE FINANÇAMENT: 13401 421B02 Fons Europeus
DESCRIPCIÓ: ajuts individuals per a la mobilitat de l’alumnat que fa part
de les pràctiques formatives en empreses d’altres països de la Unió Europea, i
per a la mobilitat del seu professorat
OBJECTIUS I EFECTES: compensar les despeses extraordinàries ocasionades
pel fet de fer les pràctiques formatives en empreses a l’estranger
COST: 210.063,60 €
CONVOCATÒRIA: pluriennal (2012-2013)
INCIDÈNCIA SOBRE EL MERCAT: augment de la població activa i
potenciació de la qualificació professional de nivell dels futurs treballadors
DIRECCIÓ GENERAL / ORGANISMES I EMPRESES: Direcció
General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional
FONS DE FINANÇAMENT: 13401 421D01 48000 00 13233
DESCRIPCIÓ: Rutes Literàries. Ajuts adreçats a alumnes de 3r i 4t
d’ESO
OBJECTIUS I EFECTES: complementar la formació que es dóna a l’aula
mitjançant la realització d’una ruta literària, amb la qual es potencia i consolida
l’hàbit lector i es fomenta el coneixement de la riquesa cultural i lingüística
del nostre territori.
COST: 31.098,40 €
CONVOCATÒRIA: anual (2012)
INCIDÈNCIA SOBRE EL MERCAT: sense incidència sobre el mercat.
DIRECCIÓ GENERAL / ORGANISMES I EMPRESES: Direcció
General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional
FONS DE FINANÇAMENT: 13401 421D01 48000 00 13233
DESCRIPCIÓ: Escoles Viatgeres. Ajuts adreçats a 5è i 6è de primària
OBJECTIUS I EFECTES: recurs educatiu que permet continuar l’aprenentatge
iniciat a l’aula, potenciant el coneixement de les diferents comunitats
autònomes, la seva riquesa i les seves característiques, i contribuir a la formació
de l’alumnat en el respecte a la pluralitat lingüística i cultural de l’Estat espanyol
COST: 52.601,25 €
CONVOCATÒRIA: anual (2012)
INCIDÈNCIA SOBRE EL MERCAT: sense incidència sobre el mercat
DIRECCIÓ GENERAL / ORGANISMES I EMPRESES: Direcció
General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional
FONS DE FINANÇAMENT: 13401 421D01 48000 00 13233
DESCRIPCIÓ: Rutes Científiques. Ajuts adreçats a alumnes batxiller i
cicles formatius de grau mitjà
OBJECTIUS I EFECTES: contribuir a millorar l’estudi dels continguts de
caire cientificotecnològic, acostant els alumnes a les aplicacions actuals d’aquests
coneixements i a les possibles sortides laborals; potenciar els estudis
científics i tecnològics, i donar una visió actual i innovadora de la ciència.

COST: 23.502,00 €
CONVOCATÒRIA: anual (2012)
INCIDÈNCIA SOBRE EL MERCAT: sense incidència sobre el mercat
DIRECCIÓ GENERAL / ORGANISMES I EMPRESES: Direcció
General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional
FONS DE FINANÇAMENT: 13401 421G01 48000 13268
DESCRIPCIÓ: premis extraordinaris de formació professional
OBJECTIUS I EFECTES: premiar l’alumnat de grau superior, un per
família professional, que hagi obtingut una qualificació mitjana igual o superior
a 8,50; fomentar l’esforç i la superació personal, i aconseguir millorar els resultats
acadèmics dels alumnes de formació professional.
COST: 7.800 €
CONVOCATÒRIA: anual (2012)
INCIDÈNCIA SOBRE EL MERCAT: sense incidència sobre el mercat

