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1. Introducció

El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual
s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dins la Conselleria
de Fons Europeus, Universitat i Cultura, crea la Direcció de l’Oficina de Planificació
i Coordinació d'Inversions Estratègiques.
D’acord amb el Decret 16/2021, de 15 de març, que la regula, li correspon, entre
d’altres, la funció de coordinar l'elaboració d'un pla estratègic que defineixi els
àmbits concrets en els quals cal centrar l'esforç inversor; la planificació,
l'avaluació, la coordinació, i el seguiment de les inversions estratègiques
promogudes pel Govern, així com donar suport a les inversions promogudes per
la resta d'institucions i agents socials de les Illes Balears; l'impuls dels projectes de
transformació econòmica que el Govern es proposa que rebin finançament dels
fons Next Generation EU i la promoció d'altres projectes susceptibles de rebre
finançament comunitari més enllà dels presentats per les conselleries, incloent les
inversions impulsades pel sector privat.
El Govern de les Illes Balears va aprovar el Decret llei 3/2021, de 12 d’abril, de
mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que
s’han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència, que fou tramitat com a projecte de Llei al Parlament
de les Illes i aprovat com a Llei 4/2021, de 17 de desembre.
L’article 5 de la Llei 4/2021 preveu que el Consell de Govern, a proposta del
conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, ha d'aprovar un Pla Estratègic
Autonòmic orientat a assolir la transformació de les Illes Balears cap a un nou
model econòmic i social, d'acord amb els objectius generals del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència i els específics que es fixin a instància de
l'Oficina de Planificació i Coordinació d'Inversions Estratègiques.
El 4 d’octubre de 2021 es va donar adequat compliment a aquesta prescripció i el
Consell de Govern va aprovar el Pla Estratègic Autonòmic - Estratègia d’Inversions
Illes Balears 2030 i va declarar com a estratègics els projectes inclosos a l’annex 2
de l’Acord.
Tant el Decret 16/2021 com la Llei 4/2021 preveuen, entre les funcions de l’Oficina
de Planificació i Coordinació d'Inversions Estratègiques la planificació, l'avaluació,
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la coordinació, i el seguiment de les inversions estratègiques promogudes pel
Govern.
Aquest informe de seguiment, que recull les dades a 12 de maig de 2022, s’emet
en compliment d’aquestes previsions i amb l’objectiu d’oferir una anàlisi de l’estat
de situació de la implementació de l’Estratègia.

2. Seguiment del Pla Estratègic Autonòmic - Estratègia d’Inversions Illes
Balears 2030

El Pla Estratègic Autonòmic - Estratègia Illes
Balears 2030 és un full de ruta per respondre
als reptes de les Illes Balears, per a la qual cosa
compta amb la implicació, tant en la seva
elaboració com en les seves diverses revisions,
de totes les administracions i dels agents
econòmics i socials de les Illes Balears, de
manera que és un projecte consensuat i
àmpliament compartit.
Aquesta Estratègia d'Inversions Illes Balears
2030 és un document programàtic, de
planificació per avançar en la transformació del
model econòmic i social de les Illes Balears per fer-lo més resilient, més
competitiu, més sostenible i més inclusiu i consta de quatre eixos:
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Els eixos esmentats es despleguen en dotze estratègies que serveixen per acotar i
donar concreció als objectius generals i que es desenvolupen en diverses línies
d’actuació. El propi Pla conté una previsió dels recursos econòmics necessaris a
partir del cost aproximat de les diferents línies d’actuació o projectes identificats
fins ara. Es tracta, per tant, d’un escenari orientatiu, ja que, forma part d’una
Estratègia oberta a la inclusió d’altres projectes i fonts de finançament.

El global de la inversió estimada que permetrà dur a terme les estratègies
plantejades és de 4.640 milions d’euros. L’Eix 2_Sostenibilitat és el que concentra
una part significativa dels recursos estimats com a necessaris (2.322 milions
d’euros), en concret el 50 % del total, cosa que posa de manifest la prioritat que
representa la transició ecològica i les polítiques mediambientals en l’Estratègia
d’Inversions Illes Balears 2030.
Cal tenir en compte que l’Estratègia d’Inversions Illes Balears 2030 és un
document amb una perspectiva àmplia, que defineix els àmbits en els quals cal
centrar l’esforç inversor, amb l’objectiu que puguin ser finançats prioritàriament
amb els fons Next Generation EU, però que ja planteja que les línies d’actuació i
projectes que s’hi identifiquen es puguin dur a terme amb càrrec a altres fons, ja
siguin europeus inclosos en el Pla de Recuperació per a Europa (Marc Financer
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Pluriennal 2021-27), però també programes sectorials de gestió directa de la
Comissió Europea. En l’execució de les inversions estratègiques hi participen, així
mateix, altres fonts de finançament, com ara les inversions territorialitzades de
l'Estat, el Fons d'Insularitat, l'Impost de Turisme Sostenible, els fons propis de la
Comunitat Autònoma i de la resta d'institucions autonòmiques i locals, a més del
finançament privat.

Pel que fa als fons provinents de Next Generation EU, la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears rep finançament de l’instrument principal, el Mecanisme de
Recuperació i Resiliència (MRR) i de l’Ajuda a la Recuperació per a la Cohesió i els
Territoris d’Europa (REACT-EU).
Els recursos provinents del MRR es distribueixen a través del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència (PRTR) aprovat pel Govern d’Espanya, i la transferència
dels fons que han de gestionar les comunitats autònomes es du a terme
fonamentalment a través de les conferències sectorials, en que s’acorden els
criteris de repartiment i la distribució territorial dels crèdits, i es fa efectiva amb
l’aprovació per part del ministeri de l’instrument jurídic que formalitza el traspàs.
En el temps transcorregut des de l’aprovació del Pla, s’ha impulsat el
desenvolupament dels projectes i línies d’actuació que s’hi inclouen, a partir de les
múltiples vies de finançament previstes, però l’execució s’ha produït
fonamentalment en el marc dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència
(MRR) i de REACT-EU.
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En relació amb el REACT-EU, s’ha avançat en la realització dels projectes declarats
elegibles. Pel que fa a l’MRR, en aquest període des de l’Administració General de
l’Estat s’ha canalitzat i efectuat el repartiment de fons del PRTR cap a les
comunitats autònomes, fonamentalment a través de les conferències sectorials, i,
s’han previst assignacions per a exercicis futurs. A partir d’aquí, les conselleries i
entitats del sector públic autonòmic han iniciat l’execució d’actuacions, moltes de
les quals formen part de projectes declarats estratègics, i que han donat lloc a
l’emissió per part de l’Oficina de Planificació i Coordinació d’Inversions Estratègics
de certificats per acreditar la inclusió de l’expedient iniciat en l’execució d’un
projecte declarat estratègic amb l’efecte de poder aplicar les previsions
contingudes en els articles 5.3 i 15.4 de la Llei 4/2021.
A continuació es fa referència als principals expedients aprovats per
l’Administració de la Comunitat autònoma o els ens del sector públic instrumental
en execució del Pla Estratègic Autonòmic, en base als certificats emesos per
l’Oficina de Planificació i Coordinació d’Inversions Estratègiques (OIE) d’acreditació
de la seva inclusió en un projecte declarat estratègic, amb l’efecte de poder aplicar
les previsions contingudes en els articles 5.3 i 15.4 de la Llei 4/2021, d’acord amb
el que estableix l’Acord del Consell de Govern de 4 d’octubre de 2021,
incorporant-ne d’altres dels quals no se n’ha emès certificat, però que també
formen part de l’execució del Pla Estratègic, d’acord amb la informació de què
disposa l’OIE, amb la finalitat d’obtenir una imatge més acurada i global del grau
de desenvolupament del Pla.
Així mateix, es fa constar, com s’ha indicat anteriorment, que hi ha projectes que
en el moment de l’aprovació del Pla ja havien iniciat algunes de les seves
actuacions, fonamentalment els finançats amb càrrec a REACT-EU (pla
d’infraestructures educatives, residències), però també algun amb càrrec a l’MRR,
com el programa d’incentius lligats a la mobilitat elèctrica.
En total, l’OIE, fins a 12 de maig de 2022 ha emès 35 certificats en relació amb
actuacions que constitueixen o formen part d’un projecte declarat estratègic: 18
dins el 2021 i 17 dins el 2022, els quals fan referència a 20 dels 39 projectes
declarats estratègics. Tenint en compte aquells que ja tenien actuacions iniciades
a l’aprovació del Pla i d’altres dels quals es té coneixement que s’han començat a
executar encara que no s’hagi emès cap certificat, en total 26 dels 39 projectes ja
es troben iniciats, la qual cosa representa més del 65% del total.
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En els propers apartats de l’informe, es dona una informació més detallada del
grau d’execució, fonamentalment en relació amb l’MRR; el que segueix és una
relació dels expedients ja aprovats en execució d’algun projecte declarat
estratègic. S’ha de tenir en compte que són aquells que a data 12 de maig de 2022
estaven aprovats i n’hi ha que estan encara en tramitació i, que per tant, no s’hi
inclouen.
Núm.
1

Projecte estratègic
Foment de les indústries culturals
*Subvencions infraestructures escèniques i musicals a les Illes
Balears, de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears

3

4

5

2.211.430,00
720.889,41

Hospital sociosanitari Verge del Toro

15.196.382,00

*Contracte d’obra de reforma interior i ordenació de la parcel·la de
l’Hospital Verge del Toro de Maó, del Servei de Salut de les Illes
Balears

15.024.876,26

Reforma i ampliació de l’Hospital de Manacor

76.893.221,00

*Contracte d’obra de reforma i ampliació de l’hospital de Manacor,
del Servei de Salut de les Illes Balears

76.228.722,69

Renovació i ampliació d’equips d’alta tecnologia dels hospitals
públics de les Illes Balears

22.062.887,00

*Contracte de subministrament i obra, al servei de Radiologia de
l’Hospital Universitari Son Llàtzer de Palma, del Servei de Salut de
les Illes Balears
*Contracte de subministrament, obra i servei, per a la renovació
de tres acceleradors linials d’alta energia i altres prestacions i
l’ampliació d’un accelerador linial per a tractaments de
radiocirurgia i SBRT a Son Espases, del Servei de Salut de les Illes
Balears
6

Import (€)

Ampliació i reforma de la xarxa residencial i de centres de dia
Contracte d’obra per a la construcció de la residència de Son
Martorell, del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials
de les Illes Balears
Contracte d’obra per a la construcció de les residència del Quarter
de Santiago de Maó, del Consorci de Recursos Sociosanitaris i
Assistencials de les Illes Balears

1.297.120,00

9.589.855,00

73.274.069,00

5.360.000,00**

9.583.089,00**

*Transferència pluriennal de la Conselleria d’Afers Socials i Esports
per un import màxim d'1.900.000,00 €, a favor del Consorci de
Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears, per a
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l'execució de projectes amb càrrec als fons europeus procedents
del mecanisme per a la recuperació i resiliència
*Conveni de la Conselleria d’Afers Socials i Esports amb el Consell
Insular de Menorca per a l'execució de projectes amb càrrec als
fons europeus procedents del mecanisme per a la recuperació i
resiliència (inclou la residència Trepucó a Bintaufa; és l’import que
s’indica)
*Conveni amb l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar pel
qual l’Ajuntament cedeix la propietat d'un solar al Consorci de
Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears per
construir una residència per persones grans dependents i formar
part de la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència
Concurs de projecte per residència persones majors dependents, a
San Llorenç des Cardassar
*Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palma i el
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes
Balears en relació amb la construcció d’un centre de dia i activitats
comunitàries en el Carrer Sebel·li, 23 baixos (Son Xigala), del
municipi de Palma, i la seva integració en la Xarxa Pública
d’Atenció a la Dependència
*Contracte d’obra de reforma residència per a persones grans
dependents Sant Lluís, del Consorci de Recursos Sociosanitaris i
Assistencials de les Illes Balears
*Conveni pel qual l’Ajuntament de Bunyola cedeix la propietat
d'un solar al Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de
les Illes Balears per construir una residència per persones grans
dependents i formar part de la Xarxa Pública d’Atenció a la
Dependència
Concurs de projectes arquitectònics residència de persones grans
a Bunyola
**Contracte d’obra per a la construcció d’un centre de llarga
estança per a persones majores dependent en complex sanitari de
Son Dureta, Palma, del Consorci de Recursos Sociosanitaris i
Assistencials de les Illes Balears.
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684.692,00

274.435,29

834.000,00

38.720,00
9.095.725,47

Contracte de servei per a la direcció execució i coordinació de la
seguretat i salut de les obres del nou Centre de de Son Dureta

125.117,98

Contracte de servei per la redacció d’un projecte d’activitats i
instal·lacions i direcció de l’execució de les instal·lacions d’una
residència i centre de dia per gent gran dependent a Es Castell,
Menorca

78.675,49

Augment de la dotació de places i recursos d’atenció a menors
i joves en situació de desprotecció
*Conveni Consell Insular de Menorca per a l'execució de projectes
amb càrrec als fons europeus procedents del mecanisme per a la
recuperació i resiliència (inclou el servei per a menors; és l’import
que s’indica)

6.461.294,00

347.047,00

9

11

14

Modernització d’entorns, productes i serveis públics per
garantir l’accessibilitat universal

964.785,00

*Subvencions destinades a la millora de l'accessibilitat
d'infraestructures i equipaments de les entitats locals de les Illes
Balears

964.785,21

Adquisició de vagons per incrementar la capacitat de servei de
la xarxa ferroviària

54.600.000,00

*Transferència pluriennal de la Conselleria de Mobilitat i
Transports a Serveis Ferroviaris de Mallorca per import de
54.600.000 euros per atendre les despeses derivades de la licitació
d’un contracte de subministrament de cinc trens elèctrics per a les
línies de tren
Contracte de subministrament de cinc trens elèctrics de quatre
cotxes per al parc mòbil de Serveis Ferroviaris de Mallorca
15

16

Programa d’incentius lligat a la mobilitat elèctrica

9.875.856,00

Subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica
(Programa MOVES III), de la Conselleria de Transició Energètica,
Sectors Productius i Memòria Democràtica

9.300.000,00

Millora i increment de l’oferta de formació professional
Contracte de serveis d’organització, coordinació i impartició de dos
programes d’immersió lingüística en llengües estrangeres per a
l’alumnat i professorat de Cicles Formatius de Grau Mitjà associats
a la impartició del Pla de Reforç en Llengües Estrangeres de
centres educatius, de la Conselleria d’Educació i Formació
Professional
Convocatòria curs de formació específica per a l’habilitació com
assessors i avaluadors de diverses qualificacions professionals per
al procediment de reconeixement competències professionals
adquirides per experiència laboral o vies no formals de formació,
de la Conselleria d’Educació i Formació Professional
Procediment per avaluar i acreditar les competències professionals
adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de
formació, de la Conselleria d’Educació i Formació Professional
Contractació professorat Oferta bilingüe, de la Conselleria
d’Educació i Formació Professional
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67.227,600,00

Pla d’infraestructures educatives
Contracte d’obra per a l’ampliació del CEIP Punta de n’Amer (Sant
Llorenç des Cardassar) de l’Institut Balear d’Infraestructures i
Serveis Educatius

34.000.000,00

494.000,00

9.329.388,19 €

51.000,00
27.004.252,00

1.526.876,00**

10

Contracte d’obra per a l’ampliació del CEIP Sa Torre (Manacor), de
l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius
Contracte d’obra per l’ampliació del CEIP Puig de’n Valls (Santa
Eulària del Riu), de l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis
Educatius
Contracte d’obra per a l’ampliació del CEIP Ses Comes (Manacor),
de l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius
Contracte d’obra per a l’ampliació de l’IES Isidor Macabich (Eivissa),
de l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius
Contracte d’obra per a l’ampliació del CEIP Sant Carles (Santa
Eulària del Riu), de l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis
Educatius
18

Escola d’Hoteleria d’Eivissa

1.653.368,00**
503.060,00**
722.929,00**
2.294.659,00**
721.530,00**

7.643.969,00

Execució per part del Consell Insular d’Eivissa
19

21

23

Edifici Multidepartamental de Ciències de la Salut de la
Universitat de les IB

6.900.000,00

*Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears
per a la construcció de l’edifici interdepartamental de ciències de la
salut

6.900.000,00

Augment de l’oferta de places d’educació infantil 0 – 3 anys
Encàrrec de la Conselleria d’Educació i Formació Professional a
TRAGSATEC acompanyament d’entitats públiques beneficiàries per
a la creació de places públiques de primer cicle d’educació infantil
Subvencions per a la creació i consolidació de places públiques de
primer cicle d’educació infantil i per a la reconversió de centres
privats d’infants de 0-3 anys, de la Conselleria d’Educació i
Formació Professional
Subvencions per al sosteniment de les escoles infantils; per al
funcionament de serveis educatius d’atenció primerenca; per al
funcionament d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment
de les capacitats educatives de les famílies, i per als ajuts a
l’escolarització dels infants de les famílies més vulnerables
socialment, especialment de les famílies en risc d’exclusió social,
de la Conselleria d’Educació i Formació Professional
Programes de formació i ocupació per a fomentar la inserció
en el mercat laboral, especialment dels col·lectius més
vulnerables
Adquisició d’un immoble per a ubicar el nou Centre d’Orientació,
Emprenedoria, Acompanyament i Innovació per a l’Ocupació

24.644.704,00
695.396,00

11.420.093,00

5.075.360,00

31.027.104,00

480.000,00
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(COE), del Servei d’Ocupació de les Illes Balears
*Subvencions “Programa SOIB Recerca i Innovació”, per al període
2022-2025 destinada a executar projectes de “Noves polítiques
públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu”
*Subvencions per al 2021-2023 destinades a promoure l’ocupació
autònoma per abordar el repte demogràfic i facilitar la
transformació productiva cap a una economia verda i digital, de la
Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball
*Subvencions segona oportunitat dels treballadors autònoms o
per compte propi per facilitar la transformació productiva cap a
una economia verda i digital , de la Conselleria de Model
Econòmic, Turisme i Treball
*Subvencions “SOIB Projectes territorials
vulnerables” pel període 2021-2023

24

27

per

a

col·lectius

3.939.813,00

1.900.000,00

5.450.675,00

*Subvencions “SOIB Qualificats – Primera experiència” pel 20212023

5.216.304,00

**Contracte Menor Revisió d’especialitats formatives incloses al
Catàleg del Servicio Público deEmpleo Estatal (SEPE) a l’àmbit de
les Illes Balears en el marc del C23.I3

12.713,00

**Contracte Menor Diagnòstic de les necessitats en relació a
l'aplicació de la transversalitat de gènere en la gestió de les
polítiques actives d'ocupació del SOIB

13.673,00

Programa d’incentius lligats a l’autoconsum i a
l’emmagatzematge, amb fonts d’energia renovable, així com a
la implantació de sistemes tèrmics renovables
Subvencions instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia
renovable en el sector residencial, les administracions públiques i
el tercer sector (incentius 4 i 5), de la Conselleria de Transició
Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica
Subvencions implantació de sistemes tèrmics renovables en el
sector residencial (incentius 6), de la Conselleria de Transició
Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica
Subvencions instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia
renovable en el sector serveis i altres sectors productius de
l’economia (incentius 1,2 i 3), de la Conselleria de Transició
Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica
Programa d’incentius per a millorar l’eficiència energètica en
municipis de menys de 5.000 habitants
Subvencions per a la rehabilitació energètica en edificis existents
en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000), de la
Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria
Democràtica

28

4.776.148,00

Projectes de biodiversitat i gestió d’espais naturals

13.399.755,00

4.871.192,01

2.305.087,63

5.621.482,71

1.331.250,00

513.000,00
5.790.247,00
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*Encàrrec de gestió de la Conselleria de Medi Ambient i Territori a
l’Empresa de Transformación Agraria SA (TRAGSA) per al servei
d’adaptació de les masses forestals insulars al canvi climàtic
*Encàrrec de gestió de la Conselleria de Medi Ambient i Territori a
l’Empresa de Transformación Agraria SA (TRAGSA) per al servei
d’actuacions preventives en els punts estratègics de gestió per a la
defensa contra els incendis forestals
32

34

39

904.911,63

919.545,56

Millora de les estacions depuradores d’aigües residuals

755.465,00

Transferència a ABAQUA per a la reforma de l’Estació depuradora
d’aigües residuals de Consell

755.465,00

Millora de l’abastament d’aigua potable i reducció de les
pèrdues a les xarxes

2.658.926,00

Subvencions públiques per a la millora de l'abastiment d'aigua i
reducció de pèrdues a les xarxes en els municipis petits i mitjans
de les Illes Balears

2.606.098,25

Convocatòries d’ajudes per a la millora de la gestió dels residus

15.876.840,00

Subvencions per al suport a la implementació de la normativa de
residus i el foment de l’economia circular a les Illes Balears

15.876.840,00

* Expedients sobre els quals l’Oficina d’Inversions Estratègiques ha emès el certificat
previst al punt segon, apartat tercer, de l’Acord del Consell de Govern de 4 d’octubre de
2021 pel qual s’aprova el Pla Estratègic Autonòmic – Estratègia d’Inversions Illes Balears
2030 i es declaren estratègics els projectes que s’hi inclouen.
Els imports que hi figuren són els d’aprovació de l’expedient, excepte en els identificats
amb **, en què és el d’adjudicació.

3. Seguiment dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència
3.1 L’assignació estatal dels fons del Mecanisme de Recuperació i
Resiliència
L'Administració General de l'Estat ha assignat més de 13.000 milions d’euros dels
fons MRR a les comunitats autònomes, Ceuta i Melilla, les universitats públiques i
altres entitats públiques territorials. L'assignació dels fons s'ha realitzat gairebé
íntegrament sobre la base dels acords de les 75 conferències sectorials
realitzades, centrades en els àmbits de competència principalment autonòmica
(educació i formació professional, sanitat, renovació d'ecosistemes, habitatge i
rehabilitació d'edificis , economia de les cures i polítiques socials). A més, s’han
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utilitzat altres vies d’assignació, com són els decrets de concessions directes
d’ajudes i els convenis, entre d’altres-.

Les polítiques públiques a les quals es destinen els fons esmentats estan
especialment vinculades a la transició ecològica (restauració d'ecosistemes i
biodiversitat, energies renovables, mobilitat sostenible, rehabilitació energètica
d'edificis i transició justa), la digitalització (digitalització de les PIMES,
modernització de l'administració, digitalització de l'educació, projectes innovadors
i reforç de la connectivitat), la protecció social (igualtat, inclusió social i salut),
l'educació i formació professional (educació, formació professional, reforç de
programes), el turisme sostenible, l'ocupació i la ciència.
Aquestes transferències s'uneixen als 14.485 milions d'euros transferits des del
programa REACT EU, per finançar la despesa necessària per respondre a la
pandèmia, especialment a l'àmbit sanitari, educatiu i d'ajudes directes a les
empreses. En total, durant el 2021 i el 2022, el finançament autonòmic s'ha vist
substancialment reforçat amb més de 27.800 milions d'euros dels fons europeus
Next Generation EU.
Els criteris per a realitzar aquestes assignacions es troben recollits al document
«Criterios de distribución de las transferencias de fondos del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia a las Comunidades Autónomas y
Ciudades Autónomas a través de Conferencias Sectoriales y de otros
instrumentos jurídicos como concesiones direc».
El Govern espanyol calcula que al llarg del període pluriennal d'execució dels fons
(2021-2026), les comunitats autònomes gestionaran fins al 54% per al
desplegament d'inversions en els seus àmbits de competències: habitatge,
mobilitat sostenible, promoció de renovables, restauració d'ecosistemes,
renovació d'edificis públics, educació, ocupació i formació professional, inclusió i
serveis socials, entre d'altres.
La distribució dels fons MRR a l’Estat espanyol, a abril 2022, és la següent:
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Font: Segon informe d’execució del PRTR, abril 2022

Les dades detallades de distribució entre les CCAA estan disponibles a 31 de
desembre de l’any 2021, i són les següents:
DISTRIBUCIÓ DE FONS A CCAA – 31/12/2021 (EUROS)

Andalusia
Aragó
Astúries
Illes Balears
Canàries
Cantàbria
Castella La Manxa
Castella i Lleó
Catalunya
Ceuta
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Melilla
Múrcia
Navarra
País Basc
València
Pendent d’assignació
Total

Conferències
sectorials
1.611.423.450
323.242.561
207.745.553
256.773.431
470.849.414
137.553.891
491.539.992
566.217.792
1.231.116.595
12.770.221
323.885.293
514.753.554
91.126.792
939.363.532
12.856.245
278.877.953
151.580.306
361.543.685
848.142.779
0
8.831.363.039

%
18,25 %
3,66 %
2,35 %
2,91 %
5,33 %
1,56 %
5,57 %
6,41 %
13,94 %
0,14 %
3,67 %
5,83 %
1,03 %
10,64 %
0,15 %
3,16 %
1,72 %
4,09 %
9,60 %
100,00 %

Convenis o
concessions
304.175.011
88.086.647
91.320.861
54.633.394
87.753.213
33.869.340
110.142.056
175.890.225
347.582.329
6.881.889
111.185.402
166.729.226
20.468.232
273.914.155
4.710.450
60.545.758
55.776.663
119.701.486
206.832.722
95.250.000
2.415.449.060

%
13,11 %
3,80 %
3,94 %
2,35 %
3,78 %
1,46 %
4,75 %
7,58 %
14,98 %
0,30 %
4,79 %
7,19 %
0,88 %
11,81 %
0,20 %
2,61 %
2,40 %
5,16 %
8,91 %
100,00 %

Total
1.915.598.461
411.329.207
299.066.414
311.406.824
558.602.627
171.423.231
601.682.048
742.108.017
1.578.698.924
19.652.111
435.070.696
681.482.780
111.595.025
1.213.277.686
17.566.695
339.423.711
207.356.970
481.245.171
1.054.975.501
95.250.000
11.246.812.099

%
17,18 %
3,69 %
2,68 %
2,79 %
5,01 %
1,54 %
5,40 %
6,65 %
14,16 %
0,18 %
3,90 %
6,11 %
1,00 %
10,88 %
0,16 %
3,04 %
1,86 %
4,32 %
9,46 %
100,00 %

Font: Dades d’execució del portal web del PRTR
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3.2 L’assignació dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Les dades aportades a l’apartat anterior indiquen, a data 31 de desembre de
2021, una atribució de fons MRR gestionats directament per la CAIB de 311
milions d’euros i de 380 milions d’euros a abril 2022.

Font: Segon informe d’execució del PRTR, abril 2022

A aquesta quantia actualitzada, cal afegir-hi les anualitats anteriors, els fons que
al llarg de l’any han estat recodificats com a MRR i les previsions de fons per als
propers anys per als quals hi ha un acord inicial de distribució, fins a sumar els
493.381.286,39 € d’assignació MRR a la CAIB, amb la distribució següent:

Assignació 2020 Assignació 2021 Assignació 2022 Assignació 2023
Import aprovat 20.382.454,00 €

311.064.236,14 € 113.836.506,37 €

48.098.089,88 €

Import aprovat 20.382.454,00 €
acumulat

331.446.690,14 € 445.283.196,51 € 493.381.286,39 €

Els increments de les quanties aprovades per conferència sectorial es concentren
a les àrees de Model Econòmic, Turisme i Treball, Educació i Formació
Professional, Mobilitat i Habitatge i Afers Socials i Esports.
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Cal assenyalar que a data 12 de maig, es troben en fase de proposta
598.639.262,24 €; es tracta d’una previsió establerta en base a propostes
d’assignacions per part de l’Estat.
Pel que fa a l’encaix de les assignacions CAIB als components en els quals
s’estructura el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència estatal i les
assignacions a cada un d’ells, a data 12 de maig de 2022, és el següent:

Conselleria d’Afers
Socials i Esports

22. Pla de xoc per a l’economia de les cures
i el reforçament de les polítiques d’inclusió
26. Foment del sector de l’esport

Conselleria
03.Transformació ambiental i digital del
d’Agricultura, Pesca i
sistema agroalimentari i pesquer
Alimentació
Conselleria
d’Educació i
19. Pla Nacional de Competències Digitals
Formació
Professional
20. Pla estratègic d’impuls a la formació
professional
21. Modernització i digitalització del
sistema educatiu, inclosa l’educació
primerenca de 0 a 3 anys
Conselleria de Fons
11. Modernització de les administracions
Europeus,
públiques
Universitat i Cultura
15. Connectivitat digital, impuls de la
ciberseguretat i desplegament de 5G
17. Reforma institucional i enfortiment de
les capacitats del sistema nacional de
ciència, tecnologia i innovació
19. Pla Nacional de Competències Digitals
24. Revalorització de la indústria cultural
25. Espanya hub audiovisual d’Europa
Conselleria de Medi 04. Conservació i restauració d’ecosistemes
Ambient i Territori i la seva biodiversitat
05. Preservació de l’espai litoral i els
recursos hídrics
12. Política industrial España 2030
01.Pla de xoc de mobilitat sostenible,
Conselleria de
segura i connectada en entorns urbans i
Mobilitat i Habitatge
metropolitans

65.419.291,72 €
8.463.726,50 €
12.830.877,96 €

29.960.196,00 €

21.895.470,68 €
38.562.908,00 €

2.919.000,35 €
7.324.560,00 €
3.682.404,00 €
3.464.525,00 €
3.031.191,43 €
371.381,49 €
15.269.789,82 €
3.414.391,00 €
15.876.840,19 €
25.841.700,00 €
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02. Pla de rehabilitació d’habitatge i
regeneració urbana
06. Mobilitat sostenible, segura i
connectada

52.482.310,00 €
2.715.860,00 €

Conselleria de Model
14. Pla de modernització i competitivitat del
Econòmic, Turisme i
80.471.880,00 €
sector turístic
Treball
19. Pla Nacional de Competències Digitals
3.271.529,00 €
20. Pla estratègic d’impuls a la formació
6.551.151,29 €
professional
23. Noves polítiques públiques per a un
mercat de treball dinàmic, resilient i
21.710.642,00 €
inclusiu
Conselleria de
22. Pla de xoc per a l’economia de les cures
Presidència, Funció
465.036,62 €
i el reforçament de les polítiques d’inclusió
Pública i Igualtat
Conselleria de Salut i 18. Renovació i ampliació de les capacitats
22.729.453,44 €
Consum
del sistema nacional de salut
Conselleria de
Transició Energètica, 01.Pla de xoc de mobilitat sostenible,
Sectors Productius i segura i connectada en entorns urbans i
12.407.374,00 €
Memòria
metropolitans
Democràtica
02. Pla de rehabilitació d’habitatge i
8.459.250,00 €
regeneració urbana
07. Desplegament i integració d’energies
16.344.638,00 €
renovables
13. Impuls a la PIME
2.888.968,00 €
21. Modernització i digitalització del
Universitat de les
sistema educatiu, inclosa l’educació
4.554.939,90 €
Illes Balears
primerenca de 0 a 3 anys
Total
493.381.286,39 €
3.3 L’execució dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Els programes finançats per la Comissió Europea amb càrrec al pressupost UE es
poden gestionar de diverses maneres (gestió directa, gestió compartida i gestió
indirecta). En el cas de l’instrument Next Generation EU, es va determinar que la
gestió seria directa, i això implica que la Comissió és responsable de totes les
etapes, des de la planificació al control del l’execució dels projectes, l’avaluació
dels resultats i la realització dels pagament, entre d’altres.
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La pròpia excepcionalitat de l’MRR fa que la Comissió consideri adient abonar
directament els fons als Estats membres en funció dels seus avanços en l’aplicació
dels plans nacionals de recuperació i resiliència. El Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència espanyol recull aquests extrems i concreta les
prioritats establertes per la Comissió Europea.
Cal també tenir en compte que el MRR és un instrument enfocat a resultats i per
això, als Acords entre la Comissió Europea i l’Estat espanyol s’hi recullen les fites quantitatives- i objectius -qualitatius- que s’han de complir. El seu període
d’execució és molt limitat, amb el risc que això suposa per a la capacitat
d'absorció i d’adequada gestió: a més dels terminis específics de cada instrument
d’assignació de fons, en general, el mes de desembre de 2023 han d’estar
compromesos el 100% dels fons MRR, i finals de 2026 s’ha d’haver finalitzat la
seva execució
De fet, i com a criteri general, els propis instruments d’assignació dels fons acords de les conferències sectorials i convenis, entre d’altres- procedeixen a
distribuir els fons i també, el repartiment de fites i objectius que ha d’assolir cada
comunitat autònoma, a més de concretar l’instrument d’execució adient en cada
cas.
Finalment, cal assenyalar que aquests fons es caracteritzen pel fet de que no
existeix una distribució territorial general-com si que fan els Programes Operatius
regionals amb FEDER i FSE, per exemple- i tampoc s’ha establert la figura
d’organisme intermedi com a tal, tot i que l’OIE ha assumit les funcions de
coordinació MRR a nivell Administració CAIB.
Per tot l’exposat, des de l’OIE, en col·laboració amb les entitats executores dels
fons MRR, es du a terme un seguiment de l’estat d’execució dels fons. En la revisió
de les dades d’execució, es té en compte la diversitat de procediments
administratius que l’impulsen i les incidències que pateixen al llarg de la seva
tramitació.
A mode d’exemple, i pel que fa a contractació pública, s’ha d’assenyalar que en les
licitacions ja resoltes, es té en compte la quantia d’adjudicació, IVA inclòs; en
aquelles que es troben publicades o en avaluació, es considera com a import el
pressupost base de licitació, IVA inclòs, o la quantia MRR si es tracta d’un
contracte que inclou finançament no MRR i els plecs administratius ho indiquen.
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De fet, alguna licitació publicada el 2021 va quedar deserta per manca de
licitadors i s’ha tornat a licitar l’any 2022 amb una quantia superior a l’inicial;
d’altres, publicades també el 2021 han estat adjudicades al 2022 amb imports
inferiors als inicialment prevists. Tota aquesta dinàmica, recollida a les taules de
l’apartat final del present informe, implica canvis en els imports d’execució anuals.
A mode de resum, les dades de les quals es disposa a data 12 de maig de 2022
són les següents:

Import MRR
31/12/21

Nombre
d’expedients
iniciats a
12/05
(acumulat)

Import MRR
12/05/22
(acumulat)

11

51.278.036,76 €

22

81.017.066,56 €

Licitacions de
contractes
públics

8

19.780.529,74 €

17

48.925.065,17 €

Altres
instruments

2

1.082.739,00 €

11

15.518.475,39 €

TOTAL

21

72.141.305,50 €

50

145.460.607,12 €

Instrument

Nombre
d’expedients
iniciats a
31/12/21

Convocatòria de
subvencions

Es fa palès un important increment en els instruments d’execució iniciats dins del
2022, fet que suposa doblar els fons MRR mobilitzats respecte del 2021. Aquest
creixement del ritme d’execució situa a les Illes Balears al capdavant de totes les
comunitats autònomes, tal i com queda reflectit al Segon informe de seguiment del
PRTR, d’abril 2022:
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4. Altres fons per a l’execució de l’Estratègia d’Inversions Illes Balears
assignats a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
L’Ajuda a la recuperació per a la Cohesió i els Territoris d’Europea (REACT-EU) ha
suposat fons extraordinaris addicionals per pal·liar l’impacte de la pandèmia que
es distribueixen a través dels fons FEDER i FSE i que s’han d’executar durant el
període 2021-2023. L’assignació prevista per a les Illes Balears és de quasi 300
milions d’euros i les actuacions que es finançaran es concentren principalment en
l’àmbit de la salut, l’educació i els serveis socials, totes elles incloses dins
l’EIIB2030.

Font: Dades d’execució del portal web del PRTR

Repartiment REACT-EU a les Illes Balears:
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Per altra banda, la CAIB participa també en la gestió de programes europeus de la
Política de Cohesió de la UE. D’acord amb el funcionament d’aquests fons, la CAIB
realitza la despesa i pot demanar cofinançar una part, que es transfereix a la
Comunitat Autònoma un cop que s'ha comprovat que es compleixen els requisits
del programa a través de la certificació de la despesa. Per a l’execució de projectes
inclosos dins l’EIIB2030 s’ha de tenir en compte la previsió de distribució del Fons
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i el Fons social Europeu (FSE+) per
al període 2021-2027 (Marc Financer Pluriennal 2021-2027).
D’acord amb la distribució que el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública ha traslladat
a les comunitats autònomes, les Illes Balears gestionaran 251 milions d’euros per
desenvolupar les iniciatives d’inversió en el període 2021 - 2027. En aquest sentit,
el Govern està en fase d’elaboració de la proposta de programació de projectes
per finançar amb FEDER i FSE, que contemplarà la realització de projectes inclosos
dins l’EIIB2030. Aquesta programació del MFP 2021-27 haurà de ser aprovada,
previsiblement abans de l’estiu de 2022.
Finalment, s’ha de fer referència també al factor d’insularitat que recull el títol III
del Reial decret llei 4/2019, de 22 de febrer, del Règim Especial de les Illes Balears.
D’acord amb la metodologia de càlcul acordada, la dotació prevista per al 2022 és
de 109,7 milions d’euros, que es preveu destinar a la realització de projectes
inclosos en l’EIIB2030 en àmbits especialment afectats pel fet insular. Actualment,
la distribució d’aquesta quantia està en fase d’anàlisi, previ a sotmetre-la a l’acord
de la comissió bilateral amb l’Estat.
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5. Taules d’execució del Mecanisme de Recuperació i Resiliència - Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Licitacions MRR CAIB a 12/05/2022

CONSELLERIA

INSTRUMENT

Mobilitat i Habitatge Licitació

Medi Ambient i
Territori

Licitació

Medi Ambient i
Territori

Licitació

Salut i Consum

Licitació

DESCRIPCIÓ

Contracte d'obres per executar el projecte
d'ampliació de la línia de metro Palma - UIB
fins al Parc Bit
Encàrrec de gestió de la Conselleria de Medi
Ambient i Territori a l’Empresa de
Transformación Agraria SA (TRAGSA) per al
servei d’adaptació de les masses forestals
insulars al canvi climàtic - MEPRO 1052/2022
Encàrrec de gestió de la Conselleria de Medi
Ambient i Territori a l’Empresa de
Transformación Agraria SA (TRAGSA) per al
servei d’actuacions preventives en els punts
estratègics de gestió per a la defensa contra
els incendis forestals - MEPRO 991/2022
Contracte mixt de subministrament i obra,
clau en mà, amb instal·lació i posada en
servei, respectuós amb el medi ambient, per
a la renovació d'una sala de ressonància
magnètica de 1,5 T i dels seus elements

DATA
PUBLICACIÓ

06/04/22

IMPORT MRR

ESTAT

DATA CONCESSIÓ,
ADJUDICACIÓ O
SIGNATURA

24.071.176,75 € Publicada

31/03/22

904.911,63 € Adjudicada

31/03/22

31/03/22

919.545,56 € Adjudicada

31/03/22

27/03/22

1.297.120,00 € Publicada

Afers Socials i
Esports

Licitació

Educació i Formació
Licitació
Professional

Afers Socials i
Esports

Licitació

Afers Socials i
Esports

Licitació

Model Econòmic,
Turisme i Treball

Licitació

auxiliars, amb destinació al Servei de
Radiologia de l'Hospital Universitari Son
Llàtzer (HUSLL)
Obra de reforma per a la ampliació de places
de la residència per a persones grans
dependents al carrer Pere Tudurí, 73 de Sant
Lluís
Organització, coordinació i impartició de dos
programes d'immersió lingüística en
llengües estrangeres durant l’estiu de 2022
pera l'alumnat i professorat de Cicles
Formatius de Grau Mitjà associats a la
impartició del Pla de Reforç en Llengües
Estrangeres de centres educatius sostinguts
mitjançant fons públics de la CAIB, en el
marc del PRTR
Concurs de projectes arquitectònics amb
jurat per a una residència de persones grans
dependents al municipi de Bunyola. Amb
lliurament de premis als 3 primers. El
guanyador obté el contracte d'elaboració del
projecte arquitectònic integrat, redacció de
l'estudi de seguretat i salut, direcció de les
obres i direcció de les instal·lacions per a la
construcció d'una residència per a persones
grans dependents a Bunyola
Contracte de serveis per la redacció d'un
projecte d'activitats i instal·lacions i direcció
de l'execució de les instal·lacions d'una
residència i centre de dia per gent gran
dependent a la Caserna del Duc de Crillon a
Es Castell, Menorca
Adquisició directa d’un immoble per a ubicar
el nou Centre d’Orientació, Emprenedoria,

15/03/22

834.000,00 € Adjudicada

04/03/22

494.000,00 € Adjudicada

27/02/22

38.720,00 € Avaluació

16/02/22

78.675,49 € Adjudicada

24/01/22

480.000,00 € Adjudicada

24/01/21

Afers Socials i
Esports

Licitació

Salut i Consum

Licitació

Afers Socials i
Esports

Licitació

Educació i Formació
Licitació
Professional

Afers Socials i
Esports

Licitació

Afers Socials i
Esports

Licitació

Model Econòmic,

Licitació

Acompanyament i Innovació per a
l’Ocupació (COE)
Contracte de serveis per la redacció d'un
projecte d'activitats i instal·lacions i direcció
de l'execució de les instal·lacions d'una
residència i centre de dia per gent gran
dependent a la Caserna del Duc de Crillon a
Es Castell, Menorca
Contracte mixt de subministrament, obra i
servei, clau en mà, per a la renovació de tres
acceleradors linials d’alta energia i altres
prestacions (tipus 1) i l’ampliació d’un
accelerador linial per a tractaments de
radiocirurgia i SBRT (tipus 2) a l’HU Son
Espases
Concurs de projecte arquitectònic per a una
residència per a persones majors
dependents, en el municipi de Sant Llorenç
des Cardassar
Encàrrec a TRAGSATEC per
l’acompanyament i assessorament d'entitats
públiques beneficiàries dels ajuts en espècie
de la Conselleria d’Educació i Formació
Professional per a la creació i consolidació
de places públiques de primer cicle
d’educació infantil
Construcció d’un centre de llarga estança
per a persones majors dependents en el
complex sanitari de Son Dureta, Palma
Direcció de l'execució i coordinació de la
seguretat i salut de les obres del nou Centre
de llargues estades al complexe de Son
Dureta, a Palma, Mallorca
Contracte Menor Revisió d’especialitats

14/01/22

Desert

25/12/21

9.589.855,00 € Adjudicada

11/03/22

23/12/21

274.435,29 € Avaluació

08/11/21

695.396,00 € Adjudicada

08/11/21

20/10/21

9.095.725,47 € Adjudicada

01/02/22

27/09/21

125.117,98 € Adjudicada

27/12/21

12.713,00 € Adjudicada

04/02/2022

Turisme i Treball

Model Econòmic,
Turisme i Treball

Licitació

formatives incloses al Catàleg del Servicio
Público deEmpleo Estatal (SEPE) a l’àmbit de
les Illes Balears en el marc del C23.I3 del
PRTR
Contracte Menor Diagnòstic de les
necessitats en relació a l'aplicació de la
transversalitat de gènere en la gestió de les
polítiques actives d'ocupació del SOIB en el
marc del C23.I2 del PRTR

13.673,00 € Adjudicada

TOTAL LICITACIONS a 31/12/2021

19.780.529,74 €

TOTAL LICITACIONS 1/01/2022 a 12/05/2022

29.144.535,43 €

TOTAL LICITACIONS a 12/05/2022 (Acumulat)

48.925.065,00€

09/02/2022

Convocatòria de subvencions MRR CAIB a 12/05/2022

CONSELLERIA

INSTRUMENT

Medi Ambient i
Territori

Subvenció

Model Econòmic,
Turisme i Treball

Subvenció

Agricultura, Pesca i Subvenció
Alimentació

DESCRIPCIÓ

Ordre 11/2022, de 5 de maig de 2022, del
conseller de Medi Ambient i Territori per la
que s’estableixen les bases reguladores i
s’aprova la convocatòria per a l’any 2022 de
subvencions per a actuacions en la Reserva de
la Biosfera Menorca, amb càrrec al Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència,
finançat per la Unió Europea-Next
GenerationEU
Resolució del president de l'Agència
d’Estratègia Turística de les Illes Balears
(AETIB) per la qual s'aprova la convocatòria
d’ajudes mitjançant un sistema de “bonus
turístics“ amb l’objectiu d’incentivar la
demanda dels serveis turístics i reactivar
l'economia de les Illes Balears, mitjançant un
sistema de “bonus turístics” per a la
convocatòria 2022-2023
Resolució de la presidenta del Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
(FOGAIBA) per la qual es convoquen ajudes
per a inversions en bioseguretat vegetal, en el
marc del Pla de recuperació, transformació i
resiliència finançat per la Unió Europea-Next

DATA
PUBLICACIÓ

IMPORT MRR

ESTAT

07/05/22

755.383,00 € Publicada

30/04/22

200.000,00 € Publicada

30/04/22

119.565,60 € Publicada

DATA CONCESSIÓ,
ADJUDICACIÓ O
SIGNATURA

Agricultura, Pesca i
Subvenció
Alimentació

Agricultura, Pesca i
Subvenció
Alimentació

Agricultura, Pesca i
Subvenció
Alimentació

Afers Socials i
Esports

Subvenció

Generation EU, aprovat per al període 20212023
Resolució de la presidenta del Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
(FOGAIBA), per la qual es convoquen ajudes al
Programa de suport a les inversions en
eficiència energètica i energies renovables
(biogàs i biomassa agrícola) en el marc del Pla
de recuperació, transformació i resiliència
finançat per la Unió Europea-Next Generation
EU, aprovat per al període 2021-2023
Resolució de la presidenta del Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
(FOGAIBA) per la qual es convoquen ajudes de
minimis per a inversions en bioseguretat
animal, en el marc del Pla de recuperació,
transformació i resiliència finançat per la Unió
Europea Next Generation EU, aprovat per al
període 2021-2023
Resolució de la presidenta del Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
(FOGAIBA) per la qual es convoquen ajudes al
Programa de suport per a l’aplicació
d’agricultura de precisió i tecnologies 4.0 al
sector agrícola i ramader en el marc del Pla de
recuperació, transformació i resiliència
finançat per la Unió Europea-Next Generation
EU, aprovat per al període 2021-2023
Resolució de la consellera d’Afers Socials i
Esports per la qual s’aprova la convocatòria
de subvencions destinades a la millora de
l'accessibilitat d'infraestructures i
equipaments de les entitats locals de les Illes
Balears

30/04/22

272.314,00 € Publicada

30/04/22

159.665,55 € Publicada

30/04/22

406.705,00 € Publicada

26/04/22

964.785,21 € Publicada

Medi Ambient i
Territori

Subvenció

Medi Ambient i
Territori

Subvenció

Mobilitat i
Habitatge

Subvenció

Model Econòmic,
Turisme i Treball

Subvenció

Fons Europeus,
Subvenció
Universitat i Cultura
Model Econòmic,
Turisme i Treball

Subvenció

Subvencions públiques per a la millora de
l'abastiment d'aigua i reducció de pèrdues a
les xarxes en els municipis petits i mitjans de
les Illes Balears, finançats per la Unió
Europea-NextGeneration EU.
Convocatòria per a l’any 2022 de subvencions
per al suport a la implementació de la
normativa de residus i el foment de
l’economia circular a les Illes Balears finançat
per la Unió Europea-Next Generation EU
Convocatòria d'ajudes per transformar les
flotes de transport de viatgers i mercaderies
d’empreses privades prestadores de serveis
de transport per carretera, així com
d’empreses que realitzin transport privat
complementari, en el marc del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència,
finançades per la Unió Europea «Next
Generation EU»
Convocatòria conjunta de subvencions
«Programa SOIB Recerca i Innovació», per al
període 2022-2025 destinada a executar
projectes d’inversió de «Noves polítiques
públiques per a un mercat de treball dinàmic,
resilient i inclusiu», amb la participació de la
Conselleria de Fons Europeus, Universitat i
Cultura, mitjançant la Direcció General de
Política Universitària i Investigació
Suport als projectes d’inversió en
infraestructures escèniques i musicals de les
Illes Balears
Promoció de l’ocupació autònoma per
abordar el repte demogràfic i facilitar la
transformació productiva cap a una economia

09/04/22

2.606.098,25 € Publicada

02/04/22

15.876.840,19 € Publicada

17/03/22

3.621.025,00 € Publicada

12/03/22

4.776.148,00 € Publicada

30/12/21

720.889,41 € Publicada

30/12/21

3.939.813,00 € Publicada

Model Econòmic,
Turisme i Treball

Subvenció

Model Econòmic,
Turisme i Treball

Subvenció

Model Econòmic,
Turisme i Treball
Transició
Energètica, Sectors
Productius i
Memòria
Democràtica
Transició
Energètica, Sectors
Productius i
Memòria
Democràtica
Transició
Energètica, Sectors
Productius i
Memòria
Democràtica
Transició
Energètica, Sectors
Productius i
Memòria
Democràtica
Transició

Subvenció

Subvenció

Subvenció

Subvenció

verda i digital
Segona oportunitat dels treballadors
autònoms o per compte propi per facilitar la
transformació productiva cap a una economia
verda i digital
SOIB Projectes territorials per a col·lectius
vulnerables

SOIB Qualificats – Primera experiència
Rehabilitació energètica en edificis existents
en municipis de repte demogràfic (Programa
PREE 5000)

Instal·lacions d’autoconsum amb fonts
d’energia renovable en el sector serveis i
altres sectors productius de l’economia
(incentius 1, 2 i 3)
Instal·lacions d’autoconsum amb fonts
d’energia renovable en el sector residencial,
les administracions públiques i el tercer sector
(incentius 4 i 5)

30/12/21

1.900.000,00 € Publicada

23/12/21

5.450.675,00 € Publicada

23/12/21

5.216.304,00 € Publicada

16/11/21

513.000,00 € Publicada

11/09/21

5.621.482,71 €

En procés de
concessió

11/09/21

4.871.192,01 €

En procés de
concessió

11/09/21

2.305.087,63 €

En procés de
concessió

03/07/21

9.300.000,00 € En procés de

Implantació de sistemes tèrmics renovables
en el sector residencial (incentius 6)
Subvenció

Subvenció

Suport a la mobilitat elèctrica (programa

Energètica, Sectors
Productius i
Memòria
Democràtica
Educació i Formació
Subvenció
Professional

MOVES III)
concessió
Creació i consolidació de places públiques de
primer cicle d’educació infantil i per a la
reconversió de centres privats que atenen
regularment infants de 0-3 anys

22/06/21

11.420.093,00 Concedides

TOTAL SUBVENCIONS 2021

51.278.036,76 €

TOTAL SUBVENCIONS 1/01/2022 a 12/05/2022

29.758.529,80 €

TOTAL SUBVENCIONS a 12/05/2022 (Acumulat)

81.017.066,56 €

02/12/21

Altres instruments d’execució MRR CAIB a 12/05/2022

Educació i Formació
Formació
Professional

Educació i Formació
Formació
Professional

Educació i Formació
Formació
Professional
Educació i Formació Formació
Professional

Procediment per avaluar i acreditar les
competències professionals adquirides a través
de l’experiència laboral o de vies no formals de
formació, programa finançat pel Ministeri
d’Educació i Formació Professional i per la Unió
Europea-Next GenerationEU, en el marc del
Mecanisme del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència
Convocatòria d'ajuts corresponent a l'any 2022
per al sosteniment de les escoles infantils
públiques de primer cicle d'educació infantil;
per al funcionament de serveis educatius
d'atenció primerenca; per al funcionament
d'activitats, serveis i programes per a
l'enfortiment de les capacitats educatives de les
famílies, i per als ajuts a l'escolarització dels
infants de les famílies més vulnerables
socialment, especialment de les famílies en risc
d'exclusió social
Procediment per avaluar i acreditar les
competències professionals adquirides a través
de l’experiència laboral o de vies no formals de
formació
Curs de formació específica per a l’habilitació
com a assessors i avaluadors de les unitats de
competència de diverses qualificacions
professionals per al procediment de
reconeixement de les competències
professionals adquirides per experiència laboral

10/05/22

Publicada

19/03/22

5.075.360,00 € Publicada

12/03/22

Publicada

08/03/22

Publicada

Nòmines,
Educació i Formació
publicitat,
Professional
d’altres
Educació i Formació
Nòmines
Professional
Afers Socials i
Esports

Conveni

Fons Europeus,
Transferència
Universitat i Cultura

Fons Europeus,
Transferència
Universitat i Cultura

Fons Europeus,
Transferència
Universitat i Cultura

Fons Europeus,
Transferència
Universitat i Cultura

o vies no formals de formació
Procediment per avaluar i acreditar les
competències professionals adquirides a través
de l’experiència laboral o de vies no formals de
formació
Contractació professorat Oferta bilingüe
Realització d’actuacions incloses dins els
projectes estratègics números 6 (residència
Trepucó a Bintaufa) i 9 (servei per a Menors
centre es Fabiol)
Transferència justificable a favor del Consell
Insular de Menorca, i es proposa el pagament
per a l’execució dels fons europeus destinats a
la dotació de biblioteques
Transferència justificable a favor del Consell
Insular d’Eivissa, i es proposa el pagament per a
l’execució dels fons europeus destinats a la
dotació de biblioteques
Transferència justificable a favor del Consell
Insular de Formentera, i es proposa el
pagament per a l’execució dels fons europeus
destinats a la dotació de biblioteques
Transferència justificable a favor del Consell
Insular de Menorca, i es proposa el pagament
per a l’execució dels fons europeus destinats a
l’Arxiu de Maó per a la descripció i la
digitalizació de fons documentals disposats als
arxius de titularitat estatal i gestió autonòmica o
insular

17/02/22

31/12/21

21/12/21

9.329.388,19 € Publicada

51.000,00 € Pagades

1.031.739,00 € Signat

21/12/21

14.999,00 €

Resolució
signada

06/03/22

38.837,25 €

Resolució
signada

06/03/22

4.306,90 €

Resolució
signada

06/03/22

29.819,50 €

Resolució
signada

06/03/22

TOTAL ALTRES INSTRUMENTS 2021

1.082.739,00 €

TOTAL ALTRES INSTRUMENTS 1/01/2022 a 12/05/2022

14.435.736,39 €

TOTAL ALTRES INSTRUMENTS a 12/05/2022 (Acumulat)

15.518.475,39 €

