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1-Introducció 
 

La Fundació Mallorca Turisme (FMT) és una entitat sense ànim de lucre, que forma part del 

sector públic insular, el patrimoni de la qual es troba afectat a finalitats d’interès general.  

La FMT es regeix per la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions; pel Reial decret 

1337/2005, d’11 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de fundacions de competència 

estatal; per les altres disposicions legals vigents; per la voluntat de les persones fundadores 

manifestada en els Estatuts, i per les normes i les disposicions que el Patronat estableixi per 

interpretar-los i desplegar-los.  

La FMT se subjecta a l’ordenament civil, mercantil, laboral, fiscal i administratiu que, per raó de 

la matèria i l’especialitat, li és aplicable en cada situació o relació jurídica.  

D’acord amb els seus estatuts, la finalitat de la Fundació és fomentar la promoció turística de 

Mallorca en el mercats nacional i internacional, juntament amb la creació de producte turístic, 

la gestió dels serveis turístics en general, i qualsevol altra activitat amb l’objectiu de promoure el 

turisme de l’illa.  

Per desenvolupar l’objecte fundacional, la Fundació du a terme, entre d’altres, les activitats 

següents:  

· Gestionar els serveis turístics de Mallorca.  

· Organitzar activitats promocionals en l’àmbit de l’illa, de la comunitat autònoma de les Illes 

Balears, de l’Estat o internacional.  

· Coordinar les actuacions de promoció turística amb els altres organismes públics de promoció 

turística.  

· Contribuir a facilitar a professionals del sector turístic mallorquí els mitjans necessaris per 

posibilitar-los la competivitat en els mercats exteriors 

· Donar suport i promoure la comunicació i la col·laboració entre tots els agents del sector 

turístic de Mallorca  

· Ajudar el sector turístic, per facilitar-hi la presencia en fires i mercats internacionals. 

· Impulsar la formació per a professionals del sector turístic i responsables del sector públic en 

materia de producte turístic  

· Impulsar la promoció de la imatge de Mallorca com a plató cinematogràfic, mitjançant el cinema 

i altres mitjans audiovisuals, així com fomentar la creació d’esdeveniments cinematogràfics a 

Mallorca 

· Impulsar grans esdeveniments i altres activitats d’interès turístic que consolidinels diferents 

productes turístics de Mallorca, així com la seva promoció als mercats nacionals i internacionals. 
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2-Situació Actual 
 

Al 2017 es va marcar com a objectiu augmentar les vendes en temporada mitjana i baixa i 

promoure productes i experiències que ens diferenciïn, creant valor i millorant la rendibilitat de 

la indústria, fent de Mallorca un destí turístic per a tot l’any.  

Durant l’any 2018, el Patronat de la FMT ha realitzat els tràmits necessaris per a la modificació 

dels seus estatuts per tal de donar compliment a l’acord del Ple del Consell de Mallorca, en 

sessió de 9 de novembre de 2017, en el que acordà classificar els ens instrumentals vinculats o 

dependents del Consell de Mallorca per donar compliment a la disposició addicional dotzena 

de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.  

D’acord amb el Ple de 9 de novembre de 2017, la FMT va quedar adscrita al grup I, i per tant, li 

corresponen un nombre màxim de quinze membres en els seus òrgans de govern, això és el 

Patronat de la FMT que en l’actualitat està format per un total disset membres.  

A més, durant l’any 2018 el Consell de Govern de les Illes Balears de dia 20 d’octubre de 2017, 

va aprovar, entre d’altres, el traspàs als consells de Mallorca, Menorca i Formentera els serveis 

inherents a les competències pròpies dels consells que actualment exerceix l’Administració de 

la comunitat en matèria de promoció turística. 

Aquest nou mandat polític que va començar el passat mes de juliol, serà el primer en el que el 

Consell de Mallorca tendrà durant els 4 anys les competències en promoció turística. Per això, 

s'està fent feina amb la redacció d'un Pla Estratègic de Promoció Turística de Mallorca p, pel 

període 2020-2023.  

Aquest pla compta amb dues fases, una primera on es duran a terme els anàlisis de la realitat 

turística de Mallorca, la promoció turística actual i els nous models de promoció. A una segona 

part es desenvoluparà el Pla d’Acció i els diferents projectes que d’ell se’n derivin. 

La modificació dels Estatus duita a terme dins l'any 2019, fa que per una banda existeixi el 

Patronat de la Fundació, on hi ha representats exclusivament representants de tots els grup 

polítics amb representació al Ple del Consell i altres representats de diferents Departaments del 

Consell de Mallorca.  

Per altre banda, ja s'ha posat en marxa el Consell Assessor de la Fundació, un òrgan consultiu, 

on hi ha representants de diferents sectors, com la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca, 

AVIBA, Cambra de Comerç, UIB, UGT, CCOO, Agrupació de Cadenes Hoteleres, Foment del 

Turisme, 2 batles de diferents Ajuntaments i 2 representants de reconegut prestigi dins el món 

turístic. Per aquest 2020 es té previst dur a terme una petita modificació d'aquests Estatuts, per 

incloure dins el Consell Assessor un representant triat per la FELIB i un altre representant més 

elegit per l'Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca. 

És primordial la col·laboració i coordinació amb el Govern de les Illes Balears i l'AETIB. A les tres 

fires més importants (WTM, FITUR i ITB) hi assistirem baix el paraigües de l'AETIB, l'stand serà de 

les Illes Balears, però sempre amb el compromís, com ja serà una realitat a la WTM'19, de donar 

una major visibilitat a cadascuna de les Illes que hi assisteixen. Així, per Mallorca, es té previst 

un espai per l'illa al frontal de l'stand, però també un espai pels Ajuntaments que venguin com 

a co-expositors, fent més gran i ampli el nostre racó.  
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3-Promoció 
 

Aquesta serà la tònica a seguir durant els propers anys a aquestes fires. A part de l'activitat i 

accions que es duguin a terme a l'stand, es té previst dur a terme accions d'impacte al centre 

de les ciutats. Esdeveniments que duguin el nom de Mallorca al consumidor final, poguent viure 

experiències gastronòmiques, visuals, oloratives... una finestra oberta a la nostra illa. 

Per altre banda, pel disseny del Pla de Fires de l'any 2020 s'han prioritzat les fires de producte 

per damunt de les fires generalistes. D’aquesta manera, es destaquen els productes que són 

estratègics per a Mallorca i que també permeten que la temporada es desestacionalitzi, és a dir 

comenci abans i s'acabi després. A part del sol i platja, prioritzam els següents productes: esport, 

natura, MICE, luxe, sènior...   

Cal mencionar que al mes de gener es treurà un concurs d'idees pel disseny i organització dels 

stands propis de la FMT de carà al 2021. 
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Els principals mercats on es duran a terme aquestes accions són els de major pes per a la 

industria turística de l’illa: Regne Unit, Espanyol, Alemany i Països Nòrdics. També s'ha previst 

l'assistència a fires a mercats que també són importants per a Mallorca, com el suïs, austríac, 

francès o canadenc. 

Està previst la realització de nombroses jornades directes (accions en destinació: UK, DE, ES, 

SAS, FR, SUI, RUS, AUS, JAP, USA, CA) i jornades indirectes (accions a Mallorca) durant tot l'any. 

Entre totes aquestes accions esmentades abans, es preveuen també: fam trips, press trips, road 

shows, workshops, jornades, congressos, accions en esdeveniments esportius i tallers. 

Tal com es durà a terme amb el pla d'assistència a fires, les accions se focalitzaran en els 

productes estratègics per a la promoció de Mallorca durant els 12 mesos de l'any, oferint un 

valor afegit a l'oferta existent. Aquests productes són Ecoturisme i Naturalesa, Turisme Cultural, 

Turisme Gastronòmic, Turisme de Salut i Benestar, Turisme Accessible, Turisme Actiu i  

Esportiu, Turisme Premium o Luxe, Turisme Sènior, Turisme MICE, Enoturisme i Turisme de 

Cinema, a més del Turisme Vacacional General. Es realitzaran com a mínim dues accions de cada 

producte. 

Les accions són flexibles i poden ser dutes a terme de diferents formes: completament 

coordinades per la FMT; en associació amb els diferents agents del sector turístic de Mallorca; 

en col·laboració amb altres administracions públiques i/o acompanyant a les propostes de 

Turespaña i les seves 33 OETs repartides en les principals ciutats dels 5 continents. 

Totes aquestes accions estan plantejades de manera general a l'espera del llistat de propostes 

que Turespaña envia anualment als departaments de Turisme de les CCAA i no exclouen unes 

altres que es puguin afegir per la necessitat del mercat, l'aparició d'un nou nínxol o demanda, o 

la sol·licitud d'incorporar un nou producte al llistat anterior de productes estratègics de 

promoció. 

En la planificació de les jornades directes i indirectes de 2020 s'han tingut en compte, entre 

altres factors: 

 

- L'absoluta necessitat d'utilitzar les xarxes socials, els blogs, la premsa digital i el 

màrqueting online per a arribar a milions d'usuaris directes, que consumeixen gairebé 

tota la informació a través de dispositius mòbils. 

- Les tendències del viatger del segle XXI, la forma en què reserva i sol·licita la informació 

i la seva cerca d'altres vivències. El turista d'avui presenta unes necessitats que han 

evolucionat d'unes vacances clàssiques de sol i platja del turista mitjà d'antany, als 

viatges per a viure experiències diferents que puguin ser compartides per les xarxes del 

turista digitalitzat actual. Cerca el que no hi ha en el seu entorn, el diferent i exclusiu, la 

qual cosa només es pot viure en la destinació, per a després poder mostrar-lo als seus 

familiars i amics. 

- Les necessitats i peticions del sector turístic mallorquí representant de cada producte. 

- Afermar als mercats primordials de Mallorca, UK i DE/AUS, i reforçar els creixents 

nacional, Escandinau, Francès, Rus, Benelux i Suís, acudint a buscar els nous mercats 

llunyans d'Àsia (el Japó) i d'Amèrica (USA i el Canadà). 
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Destacar que degut a la quebra de Thomas Cook, per incentivar als Ajuntaments i a les empreses 

puguin assistir d'una manera més econòmica a les Fires, s'ha decidit unificar el cost per co-

expositors a 400€, el que suposa una baixada d'un 40% en el cas dels Ajuntaments i un 50% pel 

que fa referència a les empreses. Degut a que hi ha fires en la que hi ha una gran demanda de 

co-expositors, es té previst augmentar l'espai de l'expositor de la Fundació Mallorca Turisme, 

com per exemple a les fires IBTM World, Madrid Fusion o IMEX. 

A aquest llistat d'accions, tant de Fires fam trips, press trips, road shows, workshops, s'hi poden 

afegir noves accions que ofereixi Turespaña o que al considerar-se d'una bona proposta i 

oportunitat puguin ser favorables per a la promoció de la marca Mallorca. De totes aquestes 

modificacions se'n donarà compta a la següent reunió de Consell Assessor i Patronat que es 

celebri, una vegada s'hagi realitzat l'acció. 

 

4-Personal 
 

Aquesta legislatura les competències de Turisme tenen rang de Conselleria, que comparteix 

amb Esports. Per dur a terme totes les accions i objectius que es volen, és necessari dotar de 

més personar tant a la Direcció Insular de Turisme com a la FMT. Aquesta, als seus pressuposts 

de 2020 té previst augmentar el personal en tres places: una de tècnic de turisme, un d’altre 

administratiu i un auxiliar d'administratiu.  

 

També es té previst cobrir 3 places de tècnics de Turisme de la DI de Turisme i també es crearà 

la plaça de Cap de Servei de Secretaria Tècnica. El personal de la DI de Turisme i de la FMT 

treballen de manera coordinada en el desenvolupament de les polítiques públiques 

d'informació i promoció turística. 
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5-Marketing digital i Publicitat 
 

Un dels punts amb més recorregut es la digitalització de la promoció de Mallorca per 

complementar i combinar amb les accions tradicionals promocionals. 

Es té previst desenvolupar les xarxes socials a nivell de promoció a Youtube, Twitter, Facebook, 

Instagram que serà la xarxa amb més pes i repercussió. 

Els perfils estan creats i des del mes de novembre es troben actius pendents de treure la licitació 

per la gestió de les mateixes. 

A nivell corporatiu la FMT consta d’una renovada web www.fundaciomallorcaturisme.net on es 

pot consultar informació referent a la fundació i també consta d’un perfil a Linkedin (la xarxa 

professional) per donar visibilitat a les accions i licitacions (publicades al web) que es duen a 

terme. 

El co-marketing servirà per donar més força a la marca Mallorca no només a nivell offline sinó 

també online amb les accions conjuntes als suports digitals ja que es podrà derivar tràfic de 

potents agents turístics a les nostres plataformes digitals. 

Es preveu canviar la direcció web on apunta la web promocional passant de 

www.Infomallorca.net a www.mallorca.es també es valorarà l’adquisició de dominis semblants 

amb redirecció a la web promocional principal. La web promocional turística es troba en ple 

canvi al projecte transversal SmartMallorca que vol donar una imatge renovada i visual. 

A nivell de publicitat, es té previst emprar no només suports tradicionals sinó també aprofitar 

les tecnologies de distribució d’anuncis que permet poder híper segmentar amb RTB (Real time 

bidding) a l’usuari que interessi impactar aconseguint una interacció molt alta. 

Per un altre banda emprarem #MallorcaInspires per la polivalència que suposa al combinar-ho 

amb els productes esmentats i la facilitat de digitalitzar-ho, es té previst assentar-ho com a lema 

directament vinculat a la marca turística de Mallorca. 

L’objectiu principal és poder coordinar una estratègia offline amb la online per multiplicar l’efecte 

de les accions 

El desenvolupament de l’ estratègia de màrqueting turístic a través de la publicitat de la FMT es 

centra en accions que permeten impactar directament en els mercats emissors més importants 

per a la nostra indústria. 

L’ inserció publicitària es fa a través d’anuncis o cunyes, programes especials, publireportatges i 

d’altres sistemes d’inserció de continguts promocionals de Mallorca a diferents mitjans. Es 

prioritzaran els canals que ofereixen les noves tecnologies, la qual cosa permet un impacte més 

directe, segmentat i acurat en els públics objectiu de la nostra oferta turística. 

Per altra banda, a la FMT desenvoluparà una estratègia de comunicació dintre de mercats 

emissors prioritaris: Alemanya, Regne Unit, Països nòrdics i Espanya. 
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L’objectiu és comptar amb el suport d’agències de comunicació pròpies per tal de poder 

desenvolupar accions en origen, fonamentalment amb els mitjans de comunicació, fer un 

seguiment més directe i treballar des del punt de vista de la comunicació la imatge que es 

projecta de Mallorca en aquests mercats.  

Així mateix, en aquests moments s'està acabant d'enllestir un protocol de col·laboració amb 

l'AETIB en matèria de promoció turística de l'illa de Mallorca, de la qual derivaran diferents 

convenis pel suport de les accions que dugui a terme la FMT. 

 

6-Patrocinis i Subvencions 
 

Un dels majors esforços pressupostaris que es duran a terme per l’any 2020 és en la 

convocatòria de diferents línies de subvencions, amb una despesa aproximada de 2,7 milions 

d’euros. Moltes d’aquestes convocatòries es treuen per primera vegada, amb l’objectiu d’atreure 

grans esdeveniments i també d’ajudar als ents locals de promoció pel desenvolupament de les 

seves activitats. En línies generals, aquestes són les convocatòries que es trauran: 

 

- Convocatòria de grans esdeveniments: 700.000 euros per empreses privades i 100.000 

euros per Ajuntaments que siguin patrocinadors institucionals principals d’aquests 

esdeveniments. Un mateix esdeveniment només es podrà presentar a una línia. 

 

- Convocatòria de subvencions per a la Promoció Turística: 250.000 euros destinats a 

Ajuntaments i ents públics-privats de promoció turística (Consorcis o Fundacions) per 

accions de promoció a mercats origen (fires, roadshows...) o a destí (press-trips, fam-

trips...). 

 

 

- Premis audiovisuals: 75.000 euros destinats a persones físiques o jurídiques. En total, 

hi ha 3 categories diferents: una per professionals i artistes locals. Millor direcció / guió 

/ producció / muntatge / direcció de fotografia / direcció d’art / millor música-BSO / so. 

Una altre per professionals i artistes estrangers. Millor interpretació / millor responsable 

de localitzacions. I, una darrera per producte final. Millor llargmetratge de producció 

mallorquina / millor pel·lícula nacional o estrangera localitzada a Mallorca / millor 

documental de producció mallorquina / millor curtmetratge de producció mallorquina. 

 

- Subvencions per foment del sector audiovisual – Esdeveniments: un total de 200.000 

euros per autònoms, empreses o associacions sense ànim de lucre per les despeses 

corrents que es realitzen en l’organització d’esdeveniments audiovisuals realitzats a 

Mallorca com mostres, trobades, reunions, cicles etc. 

 

 

- Subvencions pel foment del sector audiovisual – Desenvolupament i difusió: un total de 

300.000 euros per autònoms, empreses o associacions sense ànim de lucre per a les 
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despeses corrents i d’inversió que es realitzen en les fases de desenvolupament, de 

producció, distribució i difusió de les obres audiovisuals vinculades de manera directa 

o indirecta amb Mallorca. 

 

- Convocatòria de subvencions de Co-Marketing: un total de 750.000 euros destinats a 

agències de viatges i TTOO, que aportin al manco el 50% del total de la campanya 

publicitària. S’han establert dues línies prioritàries, una primera amb un total d’inversió 

de 150.000 euros per mercat (UK, Alemanya, Espanya i Països Nòrdics) i una segona línia 

amb 150.000 euros en total (França. Rússia, Suïssa i Benelux). 

 

 

- Patrocinis: un total de 350.000 euros per a patrocinis menors per a empreses que 

duguin a terme accions i esdeveniments amb els nostres productres prioritaris com ara 

culturals, esportius o MICE, entre d’altres que promocionin la marca Mallorca. 

 

7-Organització Mundial del Turisme (OMT) 
 

Formar part de la OMT es un dels objetius de la FMT per resaltar encara més els valors etics, 

socio-economics i de sostenibilitat que la fundació defensa. Un dels objectius de ser membres 

de l'OMT es poder treballar en xarxa amb altres destinacions i coneixer de primera mà els canvis 

que es van produint al sector turístic. 

Entre les finalitats de la Fundació Mallorca Turisme recollides en l’article 6 dels seus estatuts es 

troba coordinar les actuacions de promoció turística amb els altres organismes públics de 

promoció turística, contribuir a facilitar a professionals del sector turístic mallorquí els mitjans 

necessaris per possibilitar-los la competitivitat en els mercats exteriors, ajudar el sector turístic, 

per facilitar-hi la presència en fires i mercats internacionals. 

L’Organització Mundial de Turisme (OMT) és l’organisme de les Nacions Unides encarregat de la 

promoció del turisme responsable, sostenible i accessible per a tots, amb uns 158 estats 

membres i més de 500 membres afiliats. L’OMT defensa l’aplicació del Codi Ètic Mundial per al 

Turisme, defensa el valor del turisme com a motor de creixement econòmic i de 

desenvolupament, vol millorar la competitivitat turística dels membres de l’OMT mitjançant la 

creació i intercanvi de coneixements, el desenvolupament sostenible del turisme, el màrqueting 

i la promoció, el desenvolupament de productes i la gestió de riscos i de crisis, promoure 

polítiques que fan un bon ús dels recursos ambientals, que respecten l’autenticitat sociocultural 

de les comunitats receptores  i que proporcionen beneficis econòmics per a tots. 

Segons els seus Estatuts l’OMT és una organització de caràcter intergovernamental que té com 

a objectiu fonamental la promoció i desenvolupament del turisme per contribuir al 

desenvolupament econòmic, la pau, la prosperitat i respecte universal, l’observança dels drets 

humans i les llibertats fonamentals per a tots, sense discriminació de raça, sexe, llengua o religió. 
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Amb aquesta voluntat de treballar en xarxa amb altres organismes i destinacions internacionals, 

de treballar cap un turisme sostenible i ser eficients amb les decisions que es prenent, des de 

la FMT estam treballant amb l'OMT en tres línies: 

1) Ser membres de l'Organització Mundial del Turisme 

2) Tenir en certificat UNTWO.QUEST, per millorar l'eficiència de la governança del destí, 

optimitzar la gestió dels recursos humans, desenvolupar estratègies per afavorir la integració 

public-privada en la gestió del destí, adoptar eines per la innovació, sostenibilitat i competitivitat 

i dur a terme una planificació estratègica com entitat. 

3) Ser Observatori Mundial del Turisme Sostenible amb l’objectiu principal de donar suport a la 

millora contínua de la sostenibilitat i la resiliència del sector turístic mitjançant un seguiment 

sistemàtic, puntual i regular del rendiment i l’impacte turístics i connectar destinacions 

dedicades al sector per tal d’entendre millor l’ús de recursos a tota la destinació i fomentar la 

gestió responsable de turisme. 

 

8-Mallorca Film Commission 
 

Mallorca Film Commission forma part de la Fundació Mallorca Turisme, i és l'entitat del Consell 

Insular de Mallorca dedicada a la promoció dels rodatges cinematogràfics a l'illa. 

Assumeix les tasques de promoció de les localitzacions de l'illa per a la captació de rodatges, i 

col·labora des de l'administració insular, en coordinació amb els ajuntaments i amb altres 

administracions d'àmbit estatal i autonòmic, amb el teixit empresarial, professional i artístic de 

Mallorca, per a impulsar la consolidació d'una economia dels rodatges, així com la promoció i 

desenvolupament de la indústria audiovisual de la comunitat. 

Serveis oferits per MFC 

Informació i Assessorament- Mallorca Film Commission ofereix assessorament i informació als 

productors interessats a rodar a l'illa, a través de les seves línies d'assistència telefònica i 

telemàtica, i de la informació inclosa en el seu web. També atén les consultes d'Ajuntaments i 

altres departaments de l'administració, o d'empreses privades, sobre les característiques i 

requisits dels rodatges, i promocionant les localitzacions dels municipis. 

Coordinació- A través de la Comissió Insular de Rodatges i Activitats Audiovisuals, que es 

convoca de manera ordinària dues vegades a l'any, i de manera extraordinària, quan una gran 

producció audiovisual el requereix, es coordinen les actuacions i els permisos de les diferents 

administracions respecte als rodatges. 

Promoció - La presència de MFC en els principals mercats cinematogràfics nacionals i 

internacionals permet una atenció directa a les demandes dels productors, alhora que una 

promoció de les localitzacions de Mallorca en aquests països. 

En quan al pla d'acció previst que té la MFC per l'any 2020, ho podem dividir en diferents 

apartats: 
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1. Línies estratègiques (en coordinació amb el sector audiovisual i el GOIB)  

- Elaboració i desenvolupament del Reglament de la Llei Audiovisual de les Illes Balears 

- Projecte Media City 

- Projecte Green Film Shooting 

- Càtedra Turisme, Cine i Media, amb la UIB. 

2. Convocatòries de Subvencions i Premis MFC 

- II Premis Mallorca de Cinema (75.000 euros) 

- I Convocatòria subvencions “Esdeveniments audiovisuals” (200.000 euros) 

- I Convocatòria subvencions “Desenvolupament i distribució/difusió de projectes 

audiovisuals” (300.000 euros) 

3. Fam-Trips i Scoutings 

- 20 scoutings i Fam-Trips al llarg de l'any, amb grups de 2-3 persones, sobre películes i 

sèries interesades en venir a rodar a Mallorca. 

- Visita (març o maig) de 8 productors xinesos i 4 de Hong-Kong, en coordinació amb 

altres Film Comissions d'Espanya. 

- Grup ACE PRODUCERS: visita de 30 productors europeus. 

- Grups TRANS ATLANTIC PARTNERS (setembre o novembre). Visita d'un grup de 20 

productors canadencs i nord-americans. 

4.- Presència a Festivals i Mercats 2020 

- Fitur (gener) 

- Berlinale (febrer) 

- Màlaga (abril) 

- Cannes (maig) 

- Shanghai (juny) 

- Venecia (agost) 

- Sant Sebastià (setembre) 

- Busan (octubre) 

- Los Angeles (novembre) 

- Londres - Focus (desembre) 

5.- Esdeveniments 

- Entrega del Premi "Master of Cinema" (Gala de Premis MFC) 

- Cine d'Art - Mostra "Mallorca Arts on Screen", coincidint amb la Nit de l'Art (setembre) 

- II Gala de Premis Mallorca de Cinema (novembre) 

- Jornades d'accés a mercats i distribució amb productors cinematogràfics de Mallorca i 

agents de venta i distribució internacionals. 

- Festivals, mostres, jornades i rodatges relacionats amb el suport mitjançant les 

convocatòries de premis i subvencions 
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9-Pressupost 2020 
 

 

 

DESPESES 

Capítol I. Despeses de personal  

Les despeses de personal representaran per a l’any 2020 un total de 807.718,56 €.  

S’ha previst una partida per pagar hores extres, ja que només la compensació amb temps de 

descans resulta incompatible amb les necessitats del servei.  

Aquesta quantitat correspon a les nòmines del personal laboral, les càrregues socials, la 

despesa social a què tenen accés per conveni i el complement per raó del servei, així com altres 

despeses que corresponen per conveni, quedant la plantilla de personal distribuïda de la 

manera següent:  

 

- 1 Director/a de la Fundació Mallorca Turisme.  

- 1 Responsable de la Mallorca Film Commission.  

- 2 Tècnic jurídic / tècnica jurídica.  

- 1 Tècnic/a economista. 

- 1 Tècnic/a de projectes.   

- 1 Tècnic/a en comunicació.  

- 1 Tècnic/a comunicació, màrqueting i audiovisuals de Mallorca Film Commission. 

- 2 Tècnic/a en màrqueting turístic.  

- 1 Tècnic/a en producte.  

- 2 Administratiu/iva. 

- 1 Auxiliar administratiu 

 

Capítol II. Despeses de béns corrents i serveis 

El pressupost total per aquest capítol és de 493.907,92 euros. Aquesta quantitat correspon, 

fonamentalment, a la compra de material d’oficina, els subministraments, l’assessorament 

laboral i fiscal, la prevenció de riscos laborals, la protecció de dades, l’empresa de contractació 

de personal, els transports, el manteniment de la web i del software o les quotes anuals 

d’adhesions a altres organismes. 

Capitol Import Capitol Import

I.Despeses de personal 807.718,59€           III Tases i altres ingressos 100.000,00€           

II. Despesa béns i serveis 493.907,92€           IV. Transferències corrents 1.581.227,64€        

III. Despesa financera 2.000,00€                VII. Transferències de capital 2.193.708,47€        

IV. Transferències corrents 2.385.000,00€        VIII. Variació actius financers 2.508.446,28€        

VI. Inversions reals 2.694.755,88€        Total 6.383.382,39€  

Total 6.383.382,39€  

Despeses Ingressos
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A continuació es detallen les despeses: 

- Manteniment software: 19.700 euros 

- Material d’oficina: 5.000 euros 

- Comunicacions: 16.500 euros 

- Transport de material: 28.925,52 euros 

- Tributs: 600 euros 

- Quota OMT: 2.500 euros 

- Càtedra Turisme i Cinema: 24.793,39 euros 

- Quotes MFC: 8.000 euros 

- Assessoria laboral: 5.000 euros 

- Assessoria fiscal: 5.000 euros 

- Prevenció de riscos laborals i protecció de dades: 1.800 euros 

- Concurs traduccions: 28.925,62 euros 

- Despeses diverses (advocats, notari, altres contractes): 61.663,39 euros 

- Agències de comunicació en destí (UK, Nòrdics i Ale): 120.000 euros 

- Concurs Xarxes Socials: 80.000 euros 

- Dietes directius i personal: 38.000 euros 

- Altres despeses: 5.000 euros. 

 

Capítol III. Despeses financeres  

Aquest capítol té un pressupost de 2.000 euros per a les comissions de les  

transferències bancàries que es fan. En aquest moment la FMT no té deutes ni  

préstecs emesos.  

 

Capítol IV. Transferències corrents  

Aquest capítol té un pressupost estimat de 2.385.000,00 €.  

S’hi inclouen les transferències, les subvencions i els ajuts que la FMT utilitzarà per finançar les 

seves operacions corrents. 

Aquestes transferències estaran conformades per noves eines de promoció que la Fundació 

Mallorca Turisme gaudirà al 2020. Aquestes són: 

- Convocatòria de Subvencions per Grans Esdeveniments 700.000 euros 

- Subvencions per a la Promoció Turística municipal 250.000 euros 

- Premis audiovisuals 75.000 euros 

- Subvencions pel foment del sector audiovisual – Esdeveniments 200.000 euros. 

- Subvencions pel foment del sector audiovisual – Desenvolupament i difusió 300.000 

euros. 

- Convocatòria de Co-Marketing 750.000 euros. 
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 A més, s’han previst 10.000 euros per si fos necessari treure una beca per la realització de 

pràctiques dins la FMT. 

Capítol VI. Inversions reals  

En aquest capítol s’inclouen totes les despeses fetes directament per la FMT, les seves activitats 

autònomes i altres, destinades a crear o adquirir béns o de naturalesa material o immaterial de 

capital, així com les destinades a adquirir béns de naturalesa inventariable necessaris per al 

funcionament operatiu dels serveis. També s’hi inclouen les campanyes de promoció turística. 

L’import total d’aquest capítol ascendeix a 2.694.755,88 euros, desglossats de la següent 

manera: 

- Mobiliari: 4.400 euros 

- Equips informàtics i telèfons 5.300 euros 

- Convocatòria de patrocinis 350.000 euros 

- Contracte Publicitat 337.190,08 euros 

- Contracte Merchandasing/Fotos/Vídeos/Fulletons 337.190,08 euros 

- Contracte muntatge stands 452.045,46 euros 

- Quotes Fires 568.398,86 

- Contracte esdeveniments i viatges 632.231,40 euros 

- Despeses en aplicacions informàtiques 8.000 euros 

 

El total de despeses previst ascendeix a 6.398.382,39 euros 

 

INGRESSOS 

Els ingressos totals seran 6.383.382,39 euros. 

Capítol III. Taxes i altres ingressos. 

S’estimen ingressos de 100.000 euros per cessió d’espais als stands de Mallorca (co-expositors). 

Capítol IV. Transferències corrents  

La FMT ha de rebre per a l’any 2020 1.581.227,64 € de transferència corrent procedent del 

Consell i que serveixen per a les despeses del capítols I, II, III, IV de despeses.  

Capítol VII. Transferències de Capital  

La FMT ha de rebre per a l’any 2020 2.193.708,47 € de transferència corrent procedent del 

Consell i que serveixen per a les despeses del capítols V, VI, VII, VIII i IX de despeses.  

Capítol VIII. Actius financers  

Aquest capítol recull les aplicacions de pressupost del romanent de tresoreria.  

S’estima que seran uns 2.508.446,28 €.  


