
 
 
 

 

 

Desenvolupament Local – Punt Informació Empresarial (PIE) 

 

Nom de la 
convocatòria  

 
Aprovació de la convocatòria de subvencions per al foment de la 
competitivitat de l’artesania de Mallorca per a l’any 2020 
 

BOIB  
 
Nº71 de 5 de maig de 2020 
 

Link 
convocatòria 

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11168/633900/aprovacio-de-la-
convocatoria-de-subvencions-per-in  

Objecte 

 
Foment de les inversions per a la millora de la competitivitat en matèria 
d'artesania a projectes, programes i activitats desenvolupats entre el 6 
de setembre 2019 i el 5 de setembre 2020. 
 

Beneficiaris  

 
a) Empreses, comunitats de béns, autònoms i els treballadors 
assalariats que estiguin en possessió del document CA (Carta artesà) 
CMA (Carta Mestre Artesà) o DQA (Document de Qualificació Artesanal)  
b) En cas d’estar pendent de visita, aquest document ha de ser de 
com a mínim 1 mes comptador a partir de la publicació de l’extracte de 
la convocatòria. 
c) Les associacions han d'estar inscrites en el registre corresponent i 
han de tenir un mínim de 5 associats en possessió d'una acreditació 
artesana o que estigui pendent de visita. 
 

 
Import 
 

 
Associacions: un màxim de 6.000€ i un mínim de 1.200 € per projecte 
subvencionat. 
 
Petites i mitjanes empreses, comunitats de béns i autònoms: un màxim de 
4.000€ i un mínim de 1.200 € per projecte subvencionable. 
 

Que es 
subvenciona? 

 
- Inversions en adquisició d'immobilitzat per a millorar les aules i tallers 
de formació, espais de mostra, el procés de producció i/o la venda i 
comercialització del producte artesà (béns d'equipament, maquinària, 
utillatge, mobiliari i carpes per a fires).  
S'ha de fer en el taller del artesà i no s'inclouen les obres, millores, 
canvis o les inversions fetes en el habitatge de la persona artesana. 
Despeses incloses: 
 
- la maquinària vinculada a l'ofici (inclou maquinària rectificada) 
 
- les despeses relacionades amb el transport i la instal·lació del bé 
adquirit. 
 
- Inversions en instal·lacions per a millorar les aules, tallers de 
formació i espais de mostra, el procés de producció, la venda i 
comercialització del producte artesà. 
 
- Inversió en adaptació dels tallers a la normativa d'obligat 
compliment per al procés de producció. 
 
- Creació i modificació de pàgines web referides a la seva acreditació 
artesanal. En el supòsit de modificació de ja existents, aquesta ha de 
suposar un major cost d'adquisició o la incorporació de nous elements i 
així ha de quedar reflectit a la seva comptabilitat. 

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11168/633900/aprovacio-de-la-convocatoria-de-subvencions-per-in
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11168/633900/aprovacio-de-la-convocatoria-de-subvencions-per-in


 
 
 

 

 

Desenvolupament Local – Punt Informació Empresarial (PIE) 

 

 

 

 
- Adquisició d'equipament informàtic, sistemes operatius i 
desenvolupament d'aplicacions informàtiques, sempre que vagi 
destinat 
directament a l'exercici de l'activitat artesana per a la qual se li va concedir 
la carta o el document “pendent visita”, expedit com a mínim 1 mes 
anterior a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí oficial 
de les Illes Balears i, que no s'hagi concedit una altra subvenció pel 
mateix equipament en els darrers 3 anys. La quantia màxima de la 
subvenció per equipament informàtic és de 2.000,00€, sent el preu 
romanent a càrrec de la persona beneficiària. 
 
- Els béns que s'han adquirit, construït, rehabilitat o millorat, del tot o 
en part, mitjançant l'ajuda, s'han de destinar a la finalitat concreta per a la 
qual es va concedir la subvenció durant un termini no inferior a cinc anys 
en cas de béns inscriptibles en un registre públic i a dos anys en el cas de 
béns mobles. La persona beneficiària de la subvenció signa una 
declaració responsable del compliment d'aquests requisits, que lliura en el 
moment de la justificació de la subvenció (Annex IX). L'incompliment 
d'aquesta obligació, que es produeix en tot cas amb l'alienació o el 
gravamen del bé, és causa de reintegrament de l'import de la subvenció, 
d'acord amb l'establert en els articles 44.6 i 54 de l'Ordenança general de 
subvencions del Consell Insular de Mallorca. 
 

 
Termini 
presentació 
sol·licituds 
 

Quinze dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de 
l'extracte d'aquesta convocatòria 

 
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 
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