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Nom de la convocatòria  
 
 Subvencions foment de l’activitat de l’artesania 2017 
 

Enllaç  
 
Pàgina web Consell de Mallorca/ Departament de Promoció 
Econòmica i Arrtesania/Subvencions i ajudes  
 

Objecte 

 
Despeses realitzades entre el 6 de setembre de 2016 i el 5 de 
setembre de 2017 en els següents conceptes:  
 
Línia 1. Organització d’activitats de foment: 2.000,00 € per 
empreses, comunitats de béns i autònoms.  
 
Lloguer dels diferents espais, locals i carpes, la gestió, l’atenció i la 
vigilància del corresponent espai, la neteja, la instal·lació, el 
manteniment i la retirada de subministraments (aigua, electricitat), la 
publicitat i l’edició de catàlegs, tríptics... així com el lloguer d’equips 
de megafonia i audiovisual. 
 
Línia 2. Participació en fires: 20.000,00 € per empreses, comunitats 
de béns i autònoms amb un límit de 2.000 euros 
 
El lloguer de l’espai, l’abonament de la taxa municipal, el muntatge i la 
gestió de l’estand i dels productes. Les despeses en concepte de 
transport de mercaderies i materials per l’estand, sempre que aquest 
transport es faci per mitjans aliens. També s’inclouen, però únicament 
en el cas que sigui fora de l’illa, les despeses de desplaçament 
(exclòs el quilometratge per mitjans propis), i igualment, el cost de 
l’allotjament fora de l’illa. (1 representant per empresa, 2 
representants, en el cas d’associacions). 
 
Línia 3. Millora de la formació professional: 9.000,00 € per 
empreses, comunitats de béns i autònoms.  
 
L’assistència a cursos de formació, tallers, congressos nacionals i/o 
internacionals. S’inclouen els cursos de perfeccionament relacionats 
amb l’activitat artesanal i els cursos en matèria de gestió empresarial 
o comercialització.  
 
L’organització de cursos de formació i tallers (mínim de 5 alumnes).  
 
Línia 4. Difusió dels oficis artesans: 29.000,00 € per empreses, 
comunitats de béns i autònoms. Amb un límit de 2.000 euros 
 
El cost del projecte de difusió de l’ofici artesà i el cost de les 
campanyes de publicitat relatives a la seva pròpia acreditació 
artesanal, en diferents suports: s’inclouen les despeses derivades de 
l’edició, la producció, el disseny, la traducció i la impressió del 
material publicitari o del material de difusió gràfic o audiovisual. 
També són subvencionables el manteniment de les pàgines webs 
professionals dels artesans sempre que la difusió faci referència a la 
seva pròpia acreditació artesanal 
 
Línia 5. Millora dels tallers: 150.000,00 € per empreses, comunitats 
de béns i autònoms amb el límit de 4.000 euros  
 
Inversions en adquisició béns d’equipament, maquinària, utillatge i 
mobiliari). Incloses les despeses transport i la instal·lació   
- Inversions en instal·lacions per a millorar les aules i tallers de 
formació, el procés de producció, la venda i comercialització del 
producte artesà.  
- Inversió en adaptació dels tallers a normativa d’obligat compliment 
per al procés de producció.  
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- Creació i modificació de pàgines web referides a la seva acreditació 
artesanal. Cas de modificació, aquesta ha de suposar un major cost 
d’adquisició o la incorporació de nous elements i així s’ha de reflectir 
a la seva comptabilitat.  
 
- Adquisició d’equipament informàtic, sistemes operatius i 
desenvolupament d’aplicacions informàtiques, sempre que vagi 
destinat directament a l’exercici de l’activitat artesana  
 
 
 

Beneficiaris  

 
Empreses, comunitats de béns i autònoms que tinguin del document 
de qualificació artesanal (DQA), la Carta d’Artesà (CA) i/o la Carta de 
Mestre Artesà (CMA) 
 

 
Termini presentació 
sol·licituds 
 

Fins al 25 de maig de 2017 

 
Servei informació Àrea Desenvolupament Local – Punt Informació Empresarial (PIE) 
Ajuntament de Santa Maria del Camí 
 
Plaça de la Vila nº1, de les 9:00 hores a les 14:00 hores, Llorenç Beltran March (Agent de 
Desenvolupament Local) 
Adreça email: adl@ajsantamariadelcami.net 
 


