Modificació de la convocatòria de subvencions per al foment de l’activitat del sector
audiovisual per a la promoció turística de Mallorca 2022

1. Resolució del director de la Fundació Mallorca Turisme de 11 d’abril de 2022 que aprova
la convocatòria de subvencions per al foment de l’activitat del sector audiovisual per a la
promoció turística de Mallorca, l’extracte del qual es publica al BOIB (BOIB núm. 54, de 23
d’abril).
2. Una vegada publicada la convocatòria s’ha detectat una errada que fa indispensable la
seva modificació. Al desenvolupament del punt 7.2 Desenvolupament audiovisual, en el
quadre que fa referència a l’import màxim subvencionable por categoria, dins el primer
requadre s’ha d’eliminar “document ficcionat”.
3. En l’annex I referent a la sol·licitud, quan s’ha de triar el projecte al qual pertany la
sol·licitud en el punt 1.1: Desenvolupament de projectes nacionals i internacionals, s’ha
d’eliminar “curtmetratges, videoclip”. En el punt 1.2: Desenvolupament de les òperes
primes, només ha de constar llargmetratges, quedant eliminades les paraules “sèries de
ficció”, “curtmetratges i videoclips”.
Per tot això,
Resolc
Primer. Modificar la convocatòria de subvencions per al foment de l’activitat del sector
audiovisual per a la promoció turística de Mallorca, en el següent sentit:
Punt 7.2 Desenvolupament audiovisual (200.000 €), dins el requadre referent a l’import
màxim subvencionable per categoria
Allà on diu:

Sèries de ficció/documental ficcionat
Màxim
(màxim 4 projectes, mínim 1 fora de l’àmbit 25.000€
autonòmic balear)

per

projecte:
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Llargmetratges de ficció
Màxim
(màxim 6 projectes, mínim 1 fora de l’àmbit 20.000€
autonòmic balear)

per

projecte:

Documentals ficcionats
Màxim per projecte: 5.000€
(màxim 2 projectes, mínim 1 fora de l’àmbit
autonòmic balear)

TV Movies
Màxim per projecte: 5.000€
(màxim 2 projectes, mínim 1 fora de l’àmbit
autonòmic balear)
Màxim per projecte: 2.500€

Ha de dir:

Sèries de ficció
Màxim
(màxim 4 projectes, mínim 1 fora de l’àmbit 25.000€
autonòmic balear)

per

projecte:

Llargmetratges de ficció
Màxim
(màxim 6 projectes, mínim 1 fora de l’àmbit 20.000€
autonòmic balear)

per

projecte:
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Òpera prima
(màxim 2 projectes, mínim 1 fora de l’àmbit
autonòmic balear)

Documentals ficcionats
Màxim per projecte: 5.000€
(màxim 2 projectes, mínim 1 fora de l’àmbit
autonòmic balear)

TV Movies
Màxim per projecte: 5.000€
(màxim 2 projectes, mínim 1 fora de l’àmbit
autonòmic balear)
Màxim per projecte: 2.500€
Òpera prima
(màxim 2 projectes, mínim 1 fora de l’àmbit
autonòmic balear)

Dins l’annex I Sol·licitud, quan s’ha de marcar el tipus de projecte,

☐ 1.1 Desenvolupament de projectes nacionals i internacionals
Llargmetratge
Sèrie de ficció
Curtmetratge, videoclip
☐ 1.2: Desenvolupament per a òperes primes
Llargmetratges
Sèrie de ficció
Curtmetratge i videoclip

Ha de dir:

☐ 1.1 Desenvolupament de projectes nacionals i internacionals
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Allà on diu:

Llargmetratge
Sèrie de ficció
☐ 1.2: Desenvolupament per a òperes primes
Llargmetratges

Segon. Publicar aquesta Resolució en la pàgina web de la fundació Mallorca Turisme i a la
BDNS.
Interposició de recursos

Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, podeu interposar el recurs
contenciós administratiu, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que
correspongui o la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la
notificació de la desestimació del recurs d’alçada.
Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no heu rebut la
notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu interposar el recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que
correspongui o la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears, en el termini de sis mesos, comptadors a partir de l’endemà de la desestimació
presumpta.
No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu
oportú. Tot això d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
Palma, 12 de maig de 2022
(Document signat electrònicament)
El director de la
Fundació Mallorca Turisme
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Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs
d’alçada davant el president de la Fundació Mallorca Turisme en el termini d’un mes,
comptador a partir de l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
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