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Nota Informativa: Nº 2 Temporada 2016-2017 
Asunto:   Subvenció Interilles 2016 Govern Balear  

 
 

Desde la FTTIB os remitimos la segunda información que no han dado desde el departamento de 
subvenciones del Govern Balear en relación a las ayudas en los desplazamientos interislas 2016 
 
AVÍS IMPORTANT 
 
La Direcció General d’Esports i Joventut està elaborant la convocatòria de subvencions per a 
desplaçaments entre illes que es facin des de l’1 de setembre de 2016 fins que es publiqui la 
convocatòria vinculada al contracte d’agència de viatges. 
 
Aquesta nova convocatòria entrarà en vigor quan es publiqui al BOIB 
Es podran subvencionar els desplaçaments que es facin des de l’1 de setembre de 2016. 
El termini per a presentar les sol·licituds serà el següent: 
 
- Campionats o proves fetes des de l’1 de setembre de 2016 fins a la data de publicació de la 
convocatòria al BOIB: el termini és de deu dies hàbils des de l’endemà de la publicació de la 
convocatòria al BOIB. 
 
- Campionats o proves fetes des de la data de la publicació de la convocatòria al BOIB  fins que es 
formalitzi el contracte núm. CONTR 2016 1582 i es publiqui la convocatòria de subvencions a la que 
es vincula el contracte, serà de deu dies hàbils a partir de l’endemà d’haver-se fet el campionat, 
prova esportiva o partit. 
 
El procediment per a sol·licitar les subvencions serà el que s’explica al full que adjuntam amb aquest 
missatge. 
 
 
 
 
Atentamente 
 
Paco Cañellas  
Responsable de subvenciones FTTIB 
 
 
Palma, 31 de agosto de 2016 

http://www.fttib.com/
mailto:fttib@fttib.com


 
 

 

 
 

Convocatòria subvenció trasllats interilles 2016 
 
 

Objecte 
 

Finançar el cost dels bitllet d’avió i de vaixell dels esportistes i dels clubs de les Illes 

Balears relatius al desplaçaments entre les illes de les Balears per assistir a les 

competicions oficials dels diferents calendaris federatius.  
 
 
Trasllats des de l’1 de setembre de 2016 fins que es publiqui la convocatòria de subvencions 

vinculada al contracte CONTR 2016 1582  
 
 

Beneficiaris 
 

1. Clubs esportius inscrits en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears. 

2. Esportistes de les Illes Balears de les categories juvenil, júnior, sènior o 

absoluta. 

3. Federacions esportives de les Illes Balears inscrites en el Registre d’Entitats 

Esportives de les Illes Balears. 

4. Esportistes i clubs esportius de les Illes Balears inscrits en el Registre d’Entitats 

Esportives de les Illes Balears, federats a la federació espanyola corresponent, 

en el cas que no hi hagi federació esportiva de les Illes Balears. 
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Tramitació dels trasllats 
 

1. Els esportistes i els clubs han de presentar les sol·licituds en el termini màxim de 

10 dies hàbils a partir de l’endemà d’haver-se fet el campionat, prova o partit. 

 

2. Documentació a entregar: 

 

a. Sol·licitud emplenada. L’imprès normalitzat està publicat a la pàgina web 

de la Direcció General d’Esports i Joventut (http://esports.caib.es) i està a 

disposició dels interessats a les dependències de la Conselleria de 

Transparència, Cultura i Esports.   

b. Còpia de la factura, efectivament pagada. 

i. Pagada al comptat. A la factura ha de constar el nom i llinatges, 

DNI i càrrec de la persona que a cobrat. 

ii. Pagada per transferència bancària. Còpia de la transferència. 

iii. Si el pagament ha estat practicat amb targetes de crèdit, cal lliurar 

el rebut del pagament i una còpia de l’extracte bancari de la tarja 

on figuri l’apunt del càrrec. 

c. Còpia de l’acta del partit o de la prova esportiva. 

http://esportsijoventut.caib.es/
mailto:esport5@dgesport.caib.es
http://esports.caib.es/

