
 

	
	
 

 

 	

SUBVENCIONS	TRASLLATS	INTERILLES	des	de	01.03.2019	fins	a	30.06.2021	
	
Avui	dia	14	de	febrer	de	2019,	el	BOIB	ha	publicat	la	convocatòria	de	subvencions	en	espècie	
dels	trasllats	entre	 les	 illes	de	 la	Comunitat	Autònoma	de	les	 Illes	Balears	per	participar	en	
les	lligues	i	campionats	que	es	celebrin	entre	l’1	de	març	de	2019	i	el	30	de	juny	de	2021.	
	
Terminis	de	sol·licitud:	
	
• Trasllats	 en	 avió	 o	 vaixell	 dels	 esportistes	 sense	 material	 esportiu:	 El	 termini	 de	

presentació	de	les	sol·licituds	és	com	a	mínim	de	vint	(20)	dies	naturals	abans	de	l’inici	de	
la	competició	oficial	de	cada	modalitat	esportiva	o	prova	esportiva,	i	de	la	data	d’inici	del	
trasllat	d’anada.	

• Trasllats	a	partits	de	lliga	o	campionats	a	disputar	abans	de	dia	15	de	març	de	2019,	el	
termini	de	presentació	de	les	sol·licituds	és	com	a	mínim	de	set	(7)	dies	naturals	abans	de	
l’inici	de	la	competició	oficial	de	cada	modalitat	esportiva	o	prova	esportiva,	i	de	la	data	
d’inici	 del	 trasllat	 d’anada.	 Aquestes	 sol·licituds	 hauran	 de	 tenir	 entrada	 al	 Registre	
d’Entrada	 de	 la	 Conselleria	 de	 Cultura,	 Participació	 i	 Esports,	 carrer	 de	 l’Uruguai,	 s/n,	
07010	de	Palma	en	el	termini	de	7	dies	abans	del	dia	del	partit	o	campionat.	

	
Entitats	encarregades	de	fer	les	sol·licituds:	
Les	federacions	esportives	i	els	clubs	esportius	de	les	Illes	Balears	seran	les	encarregades	de	
realitzar	els	tràmits	de	sol·licitud	i	de	justificació,	en	els	següents	termes:	
a) Clubs	esportius	de	les	Illes	Balears:	Esports	d’equips	o	campionats	que	competeixen	
per	equips.	
b) Federacions	 esportives	 de	 les	 Illes	 Balears:	 Esports	 individuals	 i	 seleccions	
autonòmiques.	
c) Clubs	 esportius	 de	 les	 Illes	 Balears:	 Esports	 individuals	 quan	 traslladin	 més	 de	 9	
esportistes.	
	
Categoria	esportiva	de	les	proves	i	esportistes:	
	
En	 general	 per	 poder	 ser	 beneficiaris,	 és	 necessari	 que	 els	 esportistes	 disposin	 de	 la	
corresponent	 llicència	 federativa	de	 les	 Illes	Balears	 vigent	per	a	 tota	 la	 temporada	de	 les	
categories	infantil,	cadet,	juvenil	o	júnior	i	absoluta	en	el	moment	de	fer	el	desplaçament.	En	
cap	 cas	 seran	 objecte	 d’aquesta	 convocatòria	 els	 trasllats	 dels	 esportistes	 amb	 llicència	
federativa	per	un	dia	o	una	prova.	
	
Per	unificar	criteris	entre	els	diferents	reglaments	de	les	federacions	esportives,	s’entén	que	
un	esportista	pertany	a	 la	categoria	 infantil	quan	ha	fet	tretze	anys	(13)	 l’any	o	temporada	
de	la	prova	o	competició	esportiva.	
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Lligues	 o	 campionats	 objecte	 de	 subvenció	 per	 esports	 d’equip	 de	 temporada	 esportiva	
d’agost	a	juny:	
Esports	 d’equip:	 Bàsquet,	 futbol,	 futbol	 sala,	 futbol	 americà,	 hoquei	 sobre	 patins,	 rugbi,	
tennis	taula	i	voleibol.			
En	 el	 termini	 d’un	 mes	 abans	 de	 l’inici	 de	 la	 temporada	 esportiva	 o	 prova	 esportiva,	 la	
informació	següent:	
• El	 calendari	 del	 programa	 oficial	 de	 les	 competicions	 interilles	 de	 les	 Illes	 Balears	
vigent	durant	el	període	comprès	entre	l’1	d’agost	de	2019	i	el	31	de	juliol	de	2020.	
• El	 calendari	 del	 programa	 oficial	 de	 les	 competicions	 interilles	 de	 les	 Illes	 Balears	
vigent	durant	el	període	comprès	entre	l’1	d’agost	de	2020	i	el	31	de	juny	de	2021.	
	
Proves	o	campionats	objecte	de	subvenció	per	esports	individuals:	
Esports	 individuals:	 Activitats	 subaquàtiques,	 atletisme,	 automobilisme,	 bàdminton,	 ball	
esportiu,	 billar,	 bitlles,	 boxa,	 caça,	 ciclisme,	 dards,	 escacs,	 esgrima,	 espeleologia,	 esports	
aeris,	 esquaix,	 esquí	 nàutic,	 gimnàstica,	 golf,	 halterofília,	 lluites	 olímpiques,	motociclisme,	
motonàutica,	 muntanya	 i	 escalada,	 hípica,	 judo	 i	 esports	 associats,	 karate	 i	 DD.AA.	
kickboxing,	natació,	orientació,	pàdel,	patinatge,	pesca	i	casting,	petanca,	pilota,	piragüisme,	
rem,	surf,	taekwondo,	tennis,	tir	al	vol,	tir	amb	arc,	tir	de	fona,	tir	olímpic,	triatló,	trot	i	vela.	
	
Sol·licitud	
Els	impresos	de	sol·licitud	estan	a	la	pàgina	de	subvencions	2019	(Ajuts	Esports	2019)	de	la	
Direcció	General	d’Esports	i	Joventut:	
(http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3520567&coduo=195&lang=ca)	
	
Imprès	de	Sol·licitud	de	trasllat	en	avió	o	vaixell	dels	esportistes,	entrenadors	i	tècnics,	sense	
traslladar	vehicles,	material	esportiu	i/o	animals.	
	
Esports	d’equip:	Cada	club	esportiu	interessat	ha	de	presentar	una	única	sol·licitud	per	a	tots	
els	trasllats	de	la	temporada	esportiva	corresponent,	segons	model	normalitzat.	
	
Documents	que	heu	d’adjuntar	a	la	sol·licitud	
	
Federacions	i	clubs	

• Fotocòpia	dels	DNI/NIE	dels	esportistes,	entrenadors	i	tècnics	
• Fotocòpia	del	calendari	federatiu	de	la	prova	o	lliga	esportiva	
• Certificat	 de	 la	 federació	 en	 què	 constin	 nom	 i	 llinatges,	 DNI,	 data	 de	 naixement	 i	

número	 de	 llicència	 federativa	 o	 fotocòpia	 de	 la	 llicència	 federativa	 de	 l’esportista	
que	 s’ha	 de	 traslladar;	 així	 com,	 que	 acrediti	 que	 l’esportista	 ha	 aconseguit	 les	
marques	esportives	mínimes	establertes	per	poder	participar	a	la	competició	o	prova,	
per	a	la	qual	es	sol·licita	el	trasllat.	

	
Clubs	 esportius:	 Fotocòpia	 NIF	 del	 Club	 i	 del	 DNI	 de	 la	 persona	 que	 signa	 la	 sol·licitud	
(President/a,	Vicepresident/a	o	Secretari/a).	
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Atorgament	de	la	subvenció	
Una	vegada	revisada	la	documentació	se	us	notificarà	la	proposta	de	resolució	a	través	del	
correu	electrònic.			
Heu	 de	 comunicar	 a	 la	 Direcció	 General	 de	 Esports	 i	 Joventut,	 en	 el	 termini	 de	 cinc	 dies	
naturals,	si	acceptau	la	proposta	o	bé	que	hi	renunciau.	
	
Correu	de	la	Direcció	General	d’Esports	i	Joventut	per	a	trasllats:		
trasllats-ib@esports.caib.es.	
	
Els	clubs	esportius	i	les	federacions	esportives	han	de	sol·licitar	en	el	termini	màxim	de	3	dies	
naturals	a	l’agència	de	viatges	Halcón	Viajes	SA	els	títols	de	transports	per	realitzar	els	seus	
desplaçaments	i	han	d’aportar	la	documentació	següent:	

• Còpia	de	la	resolució	d’autorització	del	desplaçament.	
• Còpia	de	les	llicències	federatives	dels	esportistes.	
• Còpia	dels	DNI.	
• Certificats	de	residència	a	les	Illes	Balears	dels	esportistes.	

	
La	 sol·licitud	 a	 l’agència	 de	 viatges	 es	 pot	 fer	mitjançant	 telèfon,	 fax,	 correu	 electrònic	 o	
presencialment,	 tot	 indicant	 les	 característiques	 del	 servei	 que	 es	 requereix.	 L’agència	
comunicarà	les	seves	ofertes	directament	o	per	correu	electrònic	o	fax.	Una	vegada	l’entitat	
beneficiaria	hagi	acceptat	 l’oferta	podrà	 sol·licitar	que	 l’agència	 la	 confirmi	per	escrit.	Una	
vegada	 confirmada	 l’oferta,	 no	 s’acceptaran	 ulteriors	 variacions,	 llevat	 que	 es	 donin	
problemes	de	places	en	els	mitjans	de	transport.		
	
Dades	de	l’agència	de	viatges	Halcón	Viajes:	

• Telèfon:	971	99	87	00/05	
• Fax:	971	20	42	55	
• Correu	electrònic:	trasladosinterislas@halcon-viajes.es	
• Presencial:	 a	 qualsevol	 de	 les	 oficines	 de	 Halcón	 Viajes.	 Podeu	 trobar	 el	 llistat	 de	

oficines	a	la	següent	pàgina:	https://www.halconviajes.com/agencias-viajes	
	
Finalment	heu	d’enviar	a	Halcón	Viajes,	en	un	termini	màxim	de	dos	dies	naturals	des	de	la	
realització	de	la	competició,		l’acta	del	partit	o	de	la	prova	esportiva	o	el	certificat	de	l’entitat	
organitzadora	 relatiu	 a	 la	 participació	 o	 l’assistència	 de	 l’esportista	 o	 del	 club	 a	 la	
competició.	
	


