
1.- INTRODUCCIÓ, OBJECTE I ACTIVITATS 

Introducció 

La Fundació BIT és una organització de nacionalitat espanyola, sense ànim de lucre, de 
titularitat pública de naturalesa institucional amb personificació privada, que té afectat de 
manera duradora el seu patrimoni a la realització de les finalitats d'interès general que es 
detallen en els seus Estatuts 

La Fundació BIT es va crear en el marc de la estratègia governamental d’optimitzar i 
racionalitzar el sector públic instrumental de les Illes Balears. 

Objecte 

La Fundació Bit és l'instrument encarregat d'executar les estratègies de R+D+I del Govern de 
les Illes Balears, mitjançant el foment de les noves tecnologies i el suport a la gestió de la 
innovació basada en el coneixement en empreses i administracions públiques. 

La Fundació s’encarrega del foment, la implantació i difusió d’accions del Govern en l’àmbit; 
així com de donar suport en la gestió i administració de diferents Plans de Ciència, 
Tecnologia, Innovació i Emprenedoria del Govern de les Illes Balears, de l’Estratègia 
d’Especialització intel·ligent, etc. amb l’objectiu que s’enfoquin cap a la diversificació 
econòmica, la sostenibilitat medi ambiental i l’ocupació de qualitat. 

També s'ocupa, mitjançant encàrrecs a mitjans propis de les Conselleries i ens de la CAIB, de 
la realització d'activitats de provisió de serveis i d'enginyeria de sistemes en el camp de les 
tecnologies de la informació i de les telecomunicacions, fins i tot la consultoria, el disseny, el 
desenvolupament, la implantació o explotació, així com la formació i assistència tècnica 
d'aquests sistemes i serveis. 

D'altra banda, gestiona i administra el centre tecnològic del ParcBIT (Parc Balear d'Innovació 
Tecnològica) i la seva Delegació a Menorca, 

Activitats 

 Planificar, coordinar, executar i optimitzar les estratègies i polítiques públiques de recerca, 
desenvolupament tecnològic i innovació de les Illes Balears, des de la generació de 
coneixement fins al foment de la competitivitat empresarial, en col·laboració amb les 
direccions generals competents en matèria de recerca, desenvolupament tecnològic i 
innovació. 

 Col·laborar en l’elaboració dels plans de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació  
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, oferir suport per executar-los i dissenyar 
mètriques i sistemes d'informació per  avaluar-los i fer-ne el seguiment. 

 Col·laborar en l'acció de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 
relativa als sistemes i les estratègies de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació 
per optimitzar-ne l’alineament, eficàcia i eficiència.  

 Exercir les funcions d'oficina tècnica de projectes del sistema de ciència, tecnologia i 
innovació. 

 Impulsar la participació dels agents d'innovació i les empreses de Balears en iniciatives i 
convocatòries de finançament a l’R+D+i, en l’àmbit autonòmic, nacional i europeu. 
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 Col·laborar en la coordinació dels recursos autonòmics en l'àmbit de recerca, 
desenvolupament tecnològic i innovació així com desenvolupar iniciatives per a 
l'explotació de sinergies en instruments de finançament a la recerca, desenvolupament 
tecnològic i  innovació . 

 Representar instrumentalment a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears i els ens de dret públic o de dret privat integrats en el sector públic instrumental 
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l'àmbit de recerca, desenvolupament 
tecnològic i innovació davant d’agents i organismes nacionals i internacionals. 

 Definir i desenvolupar polítiques de captació, retenció, capacitació i gestió de talent 
innovador a les Illes Balears. 

 Gestionar la divulgació tècnica de la ciència i innovació en la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears fomentant l'interès i participació de la societat civil en la recerca, el 
desenvolupament tecnològic i la innovació, mitjançant l'ús de portals temàtics i xarxes 
socials, així com la realització de jornades, seminaris, taules d'experts i formats de 
divulgació tradicionals. 

 Planificar i gestionar infraestructures físiques i de comunicacions al servei de les polítiques 
de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears, incloent-hi infraestructures d’emprenedoria de base tecnològica i laboratoris. La 
Fundació s'ha d’ocupar en particular de la realització de totes les operacions que resultin 
necessàries per a la planificació, la urbanització, la promoció, el desenvolupament integral 
i gestió del Parc Balear d'Innovació Tecnològica (ParcBIT). 

 Donar servei de suport a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i 
als seus ens instrumentals mitjançant la realització d'activitats de provisió de serveis i 
d'enginyeria de sistemes en el camp de les tecnologies de la informació i de les 
telecomunicacions. 

 Promoure la generació de coneixement en l’àmbit científic i tècnic en les àrees de 
coneixement establertes en el pla de ciència, tecnologia  i innovació de les Illes Balears. 

 Realització d'iniciatives formatives que permetin la implantació de les finalitats 
fundacionals. 

 Qualsevol altre relacionat amb els quals ja s'han esmentat que acordi el Patronat de la 
Fundació. 

 Conservar les obres d'urbanització i mantenir les dotacions i instal·lacions dels serveis 
generals del Parc d'Innovació Tecnològica (ParcBIT). 

Perspectiva de gènere 

La Fundació, en el marc de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, 
incorporarà la perspectiva de gènere en les activitats organitzades per ella - difusió, 
promoció, formació, conferències, seminaris, premis, etc. - per a garantir un mínim 40%-60% 
en l'elecció de les persones que participin en elles, així com en la potenciació de la visibilitat 
d’expertes en les temàtiques vinculades a les activitats fundacionals de la Fundació. 

Se tendra especial cura a fer valdre les fites aconseguides per part de dones en les activitats 
de divulgació científica i tecnològica amb la intenció de presentar referents femenins a la 
societat de les Illes Balears.  
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En concret, per 2023 se duran a terme dues actuacions prioritàries en la incorporació de la 
perspectiva de gènere, incidint en les desigualtats entre dones i homes, per a evitar-les. 

Actuació 1 
Promoure la participació de dones en conferències (assistència/ponència), en 
jurats de premis i concursos, en tallers sobre tecnologies i com expertes en 
mitjans de comunicació. 

Actuació 2 
Fomentar les vocacions cientificotècniques entre les nines i les joves, a fi de 
reduir la bretxa de gènere existent en les àrees STEM.  

 

Descripció de com 
l’activitat contribueix a la 
igualtat entre dones i 
homes 

Les dues actuacions fomenten la visibilitat de dones 
professionals i científiques ajudant a disminuir la bretxa de 
gènere mitjançant la potenciació de referents empresarials i de 
l’ecosistema del coneixement 

 
Accions/decisions 

1 Promoure la participació de les dones en les activitats pròpies i en les que se col·labora.  

2 
Fomentar la visibilitat de fites científiques i tecnològiques, així com d’iniciatives 
empresarials d’autoria femenina. 

3 Ús no sexista del llenguatge del contingut produït per part de la Fundació.  

 

Indicadors unitat de 
mesura 

valor previst 
2023 

Material amb perspectiva de gènere Percentatge 100% 
Participació de dones (ponents/jurats) Percentatge 45% 
Provisió d’expertes per a compareixences públiques 
(debats, mitjans de comunicació, material,.....).  

Percentatge 55% 

2. OBJECTIUS DE L’EXERCICI 

 Prestació de serveis de Cita Prèvia Telefònica centralitzada per a tots els centres d’Atenció 
Primària de Balears, d’assistència informàtica als usuaris de l’àmbit sanitari de la CAIB, i de 
la interconnexió dels diferents hospitals públics. 

 Proveir de serveis TIC d'alt valor afegit per a un funcionament òptim de les xarxes i 
comunicacions de la CAIB.   

 Reforçar el paper neuràlgic del Parc Bit i el Centre Bit Menorca com a centres de trobada i 
suport del sistema d’innovació de les Illes Balears. 

 Acompanyar a les AAPP de les Illes en la incorporació de les noves tecnologies com a eina 
d'eficiència i eficàcia mitjançant la innovació i els processos d’implantació de 
l’administració electrònica. 

 Facilitar les eines necessàries als agents científics i empresarials per l’assoliment de les 
seves iniciatives d’R+D+i. 

 Oferir a les administracions públiques de les Illes Balears un servei òptim d'informació i 
suport informàtic especialitzat. 

 Millorar l’accés territorial als serveis i esdeveniments de la Fundació. 
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 Consolidació de la tasca de comunicació científica i d’innovació com a eina de 
transferència de coneixement creat a les Illes. 

 Intensificar el suport a la creació d'empreses innovadores basades en el coneixement. 

 Optimitzar els serveis e infraestructures del ParcBIT per millorar el grau de satisfacció dels 
usuaris (clients, propietaris i arrendataris) del Parc Tecnològic. 

 Promoure les competències digitals a la població en general i fomentar vocacions 
cientificotècniques entre els/les joves, eliminant qualsevol estereotip de gènere. 

3. PRESSUPOST DE DESPESES 

Capítol 1 – Despeses de personal 

L’estimació de despeses per conceptes és la següent: 

Concepte 2022 2023 
Sous i salaris 7.191.282 7.301.160 
Seguretat Social 2.265.253 2.299.865 
Formació i acció social 43.580 43.580 
Altres 15.000 15.000 

Total 9.515.115 9.659.605 
 

Les variacions de capítol I respecte a l'exercici 2022 vénen motivades per: 

1. S’inclou la part proporcional del cost empresa dels contractes en pràctica emmarcats 
en el programa SOIB Joves Qualificats- Primera experiència (PEX 29/21), corresponent a 6 
mesos: 144.490,14 € 

La Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia ha presentat en el marc d'aquesta 
convocatòria sol·licitud de subvenció per import de 321.089,20 euros per contractar 10 
persones joves treballadores, del mòdul B (grups de cotització 1 al 4) amb una durada 
del contracte de 12 mesos i per dur a terme un projecte de tipologia digital, a l’àmbit 
territorial de les Illes Balears. 

En data 4 de maig de 2022, per resolució del director general de Model Econòmic i 
Ocupació (per delegació del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, president 
del SOIB), es va concedir una subvenció i autoritzar i disposar una despesa per un 
import de tres-cents vint-i-un mil vuitanta-nou euros amb vint cèntims (321.089,20 €) a 
favor de l’entitat Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (FBIT), amb la següent 
distribució: 

 266.504,04 € amb càrrec a la partida pressupostària 76101-G322D53–44900-00 
Fons Finalista MR038 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de 
les Illes Balears per l’any 2022, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient. 

 54.585,16 € amb càrrec a la partida pressupostària 76101-G322D53–44900-00 
Fons Finalista MR038 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de 
les Illes Balears per l’any 2023, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient.  

Com finalment s'han contractat 9 joves qualificats enlloc de 10 com havia previst la 
resolució de concessió, l'aportació del SOIB queda en 288.980,28 euros. L'anualitat de 
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2023 ascendeix a 22.476,24 euros. Aquest import queda reflectit al capítol 4 
d’ingressos. 

En 2022 està previst que s’executi un import de 144.490,14 €.Per tant, hi haurà un 
romanent de 122.013,90 € per cobrir el cost previst en 2023. Aquesta quantitat està 
reflectida en el capítol 8 d’Ingressos del pressupost per l’exercici 2023. 

2. Els increments salarials derivats del triennis i dels augments d’IPC aplicats en 2022 
s’absorbeixen pel romanent del cost de personal previst per l’exercici anterior, la qual 
cosa no suposa una variació de capítol 1 per aquests conceptes en el pressupost per 
l’exercici 2023. 

3. El cost de formació, acció social i altres despeses socials es manté respecte a l’exercici 
anterior. 

El desglossament del pressupost de capítol 1, distingint, d’una banda, la despesa associada 
ala plantilla dotada per categories i, d’altra,  la resta de depeses no associades directament 
amb places pressupostàriament dotades, es el següent: 

Categoria 
Número de places 

Import 2023 
Ocupades Dotades 

ALT CÀRREC 2 2 133.702  
DIRECTOR TÈCNIC 1 1 82.936  
COORD./CAP D'AREA 12 12 737.212  
COORDINADOR EQUIPS/SERVEIS 7 7 381.277  
CAP PROJECTES/GESTIÓ 5 5 250.349  
FACULTATIU/VA SUPERIOR 31 39 1.704.315  
FACULTATIU/VA TÈCNIC 34 39 1.589.617  
OPERADOR/A INFORMÀTIC 55 55 1.851.941  
AUXILIAR FACULTATIU/VA 0 1 27.245  
ADMINISTRATIU/VA 11 11 359.173  
PERSONAL JARDINERIA 3 5 139.198  
PERSONAL MANTENIMENT 6 6 165.006  
PERSONAL NETEJA 2 2 27.702  
PERSONAL VIGILÀNCIA/ORDENANÇA 3 3 63.053  
RESPONSABLE SERVEIS CALL 2 2 70.862  
SUPERVISOR/A CALL 1 1 25.971  
COORDINADOR/A CALL 5 5 151.097  
GESTOR/A TELEFÒNIC 11 11 274.720  
TELEOPERADOR/A 64 65 1.400.665  
PERSONAL RENDA ÀGIL 0 8 20.494  
JOVES QUALIFICATS 9 9 144.490  

Total pressupost places dotades 264 289 9.601.025 
Formació   18.580 
Ajudes Socials   25.000 
Altres   15.000 
Total altres despeses   58.580 

Total capítol 1   9.659.605 
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Capítol 2 – Despeses corrents en béns i serveis 

L’estimació de despeses per conceptes és la següent: 

Concepte 2022 2023 
Aprovisionaments 10.000 10.000 
Reparacions i manteniment 675.000 897.175 
Subministraments i Comunicacions 2.287.000 2.372.119 
Serveis Generals 220.500 335.500 
Publicitat i propaganda 45.000 55.000 
Tributs 31.853 8.200 
Altres 261.800 118.805 

Total 3.531.153 3.796.799 

En aquest capítol es reflecteixen totes aquelles depeses necessàries per al correcte 
funcionament de la Fundació. També s'inclouen en aquest epígraf les depeses per a la gestió 
i projecció del ParcBIT i CentreBIT Menorca dins l'àmbit balear i a l'exterior, el manteniment i 
explotació del nou centre de procés de dades per les administracions públiques, que està 
previst que entre en funcionament en 2023, així com les activitats a realitzar dins les àrees 
d'Innovació i TIC. 

La posada en marxa del nou CPD (les obres d’adequació de l’espai i la instal·lació dels equips 
s’han iniciat en 2022 i finalitzaran a principis de 2023), suposa un increment de les despeses 
de neteja, vigilància, assegurances i manteniment de les instal·lacions, així com del 
subministrament d’energia elèctrica i tèrmica. 

Capítol 4 – Transferències corrents 

L’estimació de despeses per tipus d’ajudes és la següent: 

Finalitat 2022 2023 
Ajudes monetàries (FUEIB/INTO) 15.000 4.000 

Total 15.000 4.000 

Per 2023 aquest import està previst que es destini a la concessió de premis en el marc de la 
celebració del Seminari INTO, a més de qualque col·laboració amb la UIB.  

Capítol 6 – Inversions reals 

Les actuacions previstes són les següents: 

Actuació 2022 2023 
Inversions per a la millora i/o adequació de les instal·lacions i 
infraestructures de la Fundació BIT 

310.000 325.000 

Programa d’Impuls a la Rehabilitació d’Edificis Públics (PIREP) 
(Fons MRR) 

0 90.750 

Total 310.000 415.750 

La territorialització prevista de les inversions és la següent: 
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Lloc Import 
Palma 350.750 
Resta Mallorca 0 
Menorca 50.000 
Municipi d’Eivissa 15.000 
Resta d’Eivissa 0 
Formentera 0 
Indeterminat 0 
Total 415.750 

En aquest capítol s’indiquen les inversions previstes per a l’any 2023, per cobrir les 
necessitats d’infraestructura per al funcionament del ParcBIT i CentreBIT Menorca i per 
garantir la qualitat del serveis i el compliment d’objectius dels diferents projectes. 

En data 4 de juliol de 2022, per resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i 
Cultura, es va concedir a la Fundació BIT una subvenció per import de 199.650 €, per dur a 
terme les actuacions incloses al Programa d’Impuls a la Rehabilitació d’Edificis Públics (PIREP) 
en el marc del fons MR034 Impuls Rehabilitació Edificis Públics, amb el següent 
desglossament d’anualitats: 

 2022: 165.000,00 € (21301/G/542A01/74931/00 MR034) 

 2023: 34.650,00 € (21301/G/542A01/74931/00) 

En 2022 està prevista l’execució de 18.150 €, i en 2023 i 2024, de 90.750 € a cadascun dels 
exercicis. Del romanent de 2022, que ascendeix a 146.850 €, 56.100 € s’inclouen al capítol 8 
d’ingressos de l’exercici 2023, i es destinen a cobrir les inversions PIREP previstes per aquest 
exercici. 

4. DESPESES PER PROJECTES 

La despesa associada als projectes més rellevants a realitzar el 2023 és la següent:  

Projecte Capítol 6 Altres 
Capítols 

Total 

01. Servei d'assistència tècnica i suport informàtic a les 
Administracions Públiques. 

0 2.655.791 2.655.791 

02. Informació i atenció a la ciutadania (cita prèvia, 012, 
SMS, twitter). 

0 2.013.882 2.013.882 

03. Servei centralitzat de atenció a usuaris (CAU)  0 1.095.126 1.095.126 

04. Desenvolupament i manteniment d'aplicacions 
informàtiques de la CAIB. 

0 548.075 548.075 

05. Campanya de Renda Àgil i servei d'informació 
tributària. 

0 21.144 21.144 

06. Servei Plataforma SMS. 0 213.920 213.920 

07. Gestió de la xarxa corporativa Govern Balear / IBSalut. 0 1.817.383 1.817.383 

08. Manteniment del centre de competències d'Integració 
(IB-Salut) i desenvolupament d'actuacions a l’àmbit de 
la tele-rehabilitació. 

0 470.930 470.930 

09. Actuacions d'impuls i coordinació de la implantació de 
l'administració electrònica. 

0 387.699 387.699 
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10. Actuacions emmarcades en la estratègia d'innovació, 
recerca i tecnologia de les Illes Balears. 

0 1.222.887 1.222.887 

11. Actuacions de promoció turística, redefinició del 
model turístic i desenvolupament de noves 
tecnologies d'aplicació a l'àmbit turístic. 

0 166.015 166.015 

12. Centre de procés de dades per la les Administracions 
Públiques. 

0 0 0 

13. Gestió d’infraestructures, de manteniment i dels 
arrendaments del ParcBIT & Centre BIT. 

90.750 1.275.888 1.366.638 

Total 90.750 11.888.740 11.979.490 

5. PRESSUPOST D’INGRESSOS 

Capítol 3 – Taxes, prestació de serveis i altres ingressos  

L’estimació d’aquests ingressos per conceptes és la següent: 

Concepte 2022 2023 
Actuacions de promoció turística i redefinició del model turístic 70.252 47.398 
Campanya de Renda Àgil i servei d'informació tributària 25.743 25.743 
Servei centralitzat de atenció a usuaris (CAU Educació) 205.000 216.210 
Gestió de la xarxa corporativa del Govern Balear 1.800.000 1.700.000 
Servei de oficina tècnica de la administració electrònica 420.366 452.187 
Manteniment del Centre de Competències d'Integració 497.696 350.000 
Història Social Única Electrònica 34.581 34.581 
Gestió de la xarxa corporativa de l'IB-Salut 0 85.184 
Servei centralitzat de atenció a usuaris (CAU IBSalut)  908.000 1.027.980 
Informació i atenció a la ciutadania (cita prèvia, 012, SMS, 
twitter) 

1.983.000 1.968.701 

Desenvolupament i manteniment d'aplicacions informàtiques de 
la CAIB 

371.440 291.390 

Suport CAU-Sistemes 31.109 32.790 
Servei d'assistència tècnica i suport informàtic a les 
Administracions Públiques 

2.854.260 3.268.556 

Servei Plataforma SMS (Educació, IB-Salut, SOIB) 281.000 394.888 
Suport al foment, impuls i divulgació de la Innovació, la Recerca i 
la Transferència del Coneixement 

1.413.821 1.064.821 

Gestió dels serveis a clients i usuaris del ParcBIT i CentreBIT 
Menorca 

745.000 674.000 

Total 11.641.268 11.634.429 

Es preveuen per a l’exercici 2023 uns ingressos de 11.634.429 euros obtinguts per l’execució 
dels següents encàrrecs de gestió i actuacions: 

 Assistència tècnica, suport i consultories: serveis de suport informàtic i assistència 
tècnica especialitzada per al desplegament, configuració, manteniment, optimització i 
administració de programari de gestió administratiu i econòmic-financer.  
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 Servei de Contact Center de l’IB-Salut: serveis de call center d’atenció telefònica a 
l’usuari de Cita Prèvia, serveis de helpdesk d’atenció als professionals sanitaris per a 
incidències informàtiques i serveis de gestió i manteniment de la xarxa de 
comunicacions.  

 Manteniment de la xarxa corporativa de la CAIB: serveis de gestió, ampliació, 
millora i manteniment de la Xarxa Corporativa del Govern Balear per a la DGMAD.  

 Desenvolupament i manteniment de programari: serveis de disseny, programació, 
posada en explotació i manteniment de programes informàtics.  

 Serveis suport tècnic centres educatius: serveis de helpdesk d’atenció als 
professionals docents per a incidències informàtiques als centres públics d’educació 
per a la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.  

 Oficina Tècnica d’Administració Digital (OTAE): realització de les tasques 
necessàries per tal que les administracions de Balears puguin desenvolupar 
l'administració electrònica. 

 Centre de Competències d’Integració (CCI) per a l’ IB-Salut. 

 Creació d'un pla director per al desenvolupament de la Història Social Única 
Electrònica per a la Conselleria d’Afers Socials i Esports. 

 Servei de Desenvolupament d’Aplicacions sobre Plataformes Mòbils per HUSE. 

 Actuacions de promoció turística i redefinició del model turístic. 

 Oferir i desenvolupar noves solucions basades en l’aplicació de les TIC als processos 
assistencials per a possibilitar els tractaments a distància. 

 Suport al foment, impuls i divulgació de la Innovació i la recerca: Actuacions 
emmarcades en la estratègia d'innovació, recerca i tecnologia de les Illes Balears. 

 Gestió dels serveis a clients i usuaris del ParcBIT i CentreBIT Menorca. Venda de 
parcel·les. 

Capítol 4 – Transferències corrents  

Les transferències corrents a rebre són les següents: 

Entitat 2022 2023 
DG Modernització i Administració Digital:  
Actuacions emmarcades en la estratègia d'innovació i 
tecnologia de les Illes Balears 

155.139 329.643 

DG Modernització i Administració Digital: 
Finançament de les despeses corrents pel manteniment i 
conservació del ParcBIT/CentreBIT i altres despeses corrents 

200.000 250.000 

DG Modernització i Administració Digital: 
Finançament d’altres despeses corrents de l’activitat pròpia 324.861 421.745 

SOIB 
Programa SOIB Joves-Qualificats Primera experiència (PEX 
29/21) (Anualitat 2023) 

0 22.476 

Total transferències CAIB 680.000 1.023.864 
INTERREG 
Fostering the role of public authorities as demanders of 
innovation through public procurement (iBuy) 

14.300 0 

SMP-COSME (EISMEA) 78.700 60.097 
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Balearic Islands Innovation Services 2025 (IBINNO25) 
 

ERASMUS+ 
Using Geografical Information System for making Smarter 
Enterprises (GIS4SME's) 

32.000 0 

Total subvencions projectes europeus 125.000 60.097 
Total capítol 4 805.000 1.083.961 

La direcció general de Modernització i Administració Digital finança diverses actuacions, 
per un import de 1.001.388 euros, dutes a terme per la Fundació BIT en el marc dels seus fins 
fundacionals:  

 Fomentar l’aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació al sector 
públic de les Illes Balears en tots els àmbits; especialment en l’assistencial, l’educatiu, 
la reputació com a destinació i el de la gestió turística. 

 Incorporar les tecnologies disruptives, especialment la intel·ligència artificial i cadena 
de blocs als processos d’interoperabilitat de gestió administrativa. 

 Detecció i difusió de tendències i els usos de les TIC a la societat com a catalitzador 
per a la innovació i el desenvolupament de tecnologies. 

 Fomentar la innovació i el desenvolupament de tecnologies, i la seva transferència 
tecnològica a les empreses, mitjançant l’acompanyament tendències i els usos de les 
TIC  

 Impulsar la comunicació R+D+i com a instrument de difusió i transferència del 
coneixement creat a les Illes Balears. 

El Servei d’Ocupació de les Illes Balears (conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball) 
finança el programa SOIB Joves Qualificats- Primera experiència (PEX 29/21), destinat a la 
contractació de 9 persones joves treballadores, del mòdul B (grups de cotització 1 al 4) amb 
una durada del contracte de 12 mesos (6 mesos en 2023) i per dur a terme un projecte de 
tipologia digital, a l’àmbit territorial de les Illes Balears. La anualitat corresponent a 2023 
ascendeix a 22.476,24 € (Fons Finalista MR038). 

A més, per 2023 hi ha previst executar projectes europeus (un projecte aprovat i dues 
propostes presentades), amb una imputació d’ingressos estimada de 60.097 €: 

 Proposta IBINNO2025: Balearic Islands Innovation Services 2025. Programa SMP-
COSME-2021-EEN (Enterprise Europe Network) (ref. 101052794). 

Capítol 5 – Ingressos patrimonials  

L’estimació d’aquests ingressos per conceptes és la següent: 

Concepte 2022 2023 
Ingressos per arrendaments a propietaris, clients i usuaris del 
ParcBIT i Centre BIT Menorca 

615.000 620.000 

Total 615.000 620.000 

En aquest capítol s’inclouen el lloguer de locals del centre empresarial de Son Espanyol, 
edifici 17, edifici Naorte, edifici Europa, edifici Telecomunicacions i els espais habilitats per 
incubació d’emprenedors i empreses al Centre BIT Menorca. 
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Capítol 7 – Transferències de capital  

Les transferències de capital a rebre són les següents: 

Entitat 2022 2023 
DG Modernització i Administració Digital: 
Finançament d’inversions per a la millora i/o adequació de les 
instal·lacions i infraestructures de la Fundació BIT 

310.000 325.000 

Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura 
Programa d’Impuls a la Rehabilitació d’Edificis Públics (PIREP) 
Anualitat 2023 

0 34.650 

Total 310.000 359.650 

En aquest capítol s’inclou el finançament de les inversions previstes per a l’any 2023, per 
cobrir les necessitats d’infraestructura per al funcionament del ParcBIT i CentreBIT Menorca i 
per garantir la qualitat del serveis i el compliment d’objectius dels diferents projectes. 

A més, i tal i com s’ha comentat en el capítol 6 d’inversions, també es recull en aquest capítol 
el finançament de les actuacions incloses al Programa d’Impuls a la Rehabilitació d’Edificis 
Públics (PIREP), en la part que assumeix la CAIB, corresponent a la anualitat de 2023. 

Capítol 8 – Actius financers  

La estimació d’aquests ingressos per conceptes és la següent: 

Concepte 2022 2023 
SOIB 
Programa SOIB Joves-Qualificats Primera experiència 
(PEX 29/21) Romanent 2022 

0 122.014 

Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura 
Programa d’Impuls a la Rehabilitació d’Edificis Públics 
(PIREP) Romanent 2022 

0 56.100 

Total 0 178.114 

Tal i com s'ha comentat al capítol 1 de despeses, es recull en aquest capítol el finançament 
per dur a terme les contractacions de personal del programa SOIB Joves Qualificats- Primera 
experiència (PEX 29/21), corresponent al romanent de l’anualitat de 2022. 

Per altre banda, i com s’ha comentat en el capítol 6 d’inversions, també es recull en aquest 
capítol el finançament de les actuacions incloses al Programa d’Impuls a la Rehabilitació 
d’Edificis Públics (PIREP) en el marc del fons MR034 Impuls Rehabilitació Edificis Públics, 
corresponent al romanent de l’anualitat de 2022. 
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PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS EXERCICI 2023

BALANÇ DE SITUACIÓ CODI: EF-BS/A  

BALANÇ BALANÇ
INICIAL FINAL VARIACIÓ

A.  ACTIU NO CORRENT
A.1.  Valor dels actius 37.530.242,00 37.945.992,00 415.750,00

A.1.1.  Immobilitzat intangible 1.809.512,00 1.809.512,00 0,00
A.1.2.  Béns del Patrimoni Històric 0,00
A.1.3.  Immobilitzat material 14.383.254,00 14.799.004,00 415.750,00
A.1.4.  Inversions immobiliàries 21.337.476,00 21.337.476,00 0,00
A.1.5.  Inversions financeres a llarg termini (inclou empreses del grup i associades) 0,00 0,00 0,00

A.2.  Correccions valoratives -13.546.920,00 -14.246.920,00 -700.000,00
A.2.1.  Amortitzacions -13.546.920,00 -14.246.920,00 -700.000,00
A.2.2.  Deterioraments de valor 0,00

A.3  Actius per impost diferit 0,00
B.  ACTIU CORRENT

B.1.  Valor dels actius 16.254.430,00 16.246.930,00 -7.500,00
B.1.1.  Inversions financeres a curt termini (inclou empreses del grup i associades) 1.025.600,00 1.025.600,00 0,00
B.1.2.  Altres actius corrents 15.228.830,00 15.221.330,00 -7.500,00

D.2.  Deterioraments de valor 0,00

TOTALS 40.237.752,00 39.946.002,00 -291.750,00

ACTIU
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BALANÇ DE SITUACIÓ CODI: EF-BS/P

BALANÇ BALANÇ
INICIAL FINAL VARIACIÓ

A.  PATRIMONI NET
A.1.  Fons propis 33.951.084,00 33.732.334,00 -218.750,00

A.1.1.  Dotació fundacional 7.500,00 -7.500,00
A.1.2.  Reserves i excedents d'exercicis anteriors 7.938.852,00 8.516.796,00 577.944,00
A.1.3.  Altres aportacions de fundadors- De capital 25.426.788,00 25.426.788,00 0,00
A.1.4.  Altres aportacions de fundadors- Corrents 0,00
A.1.5.  Excedent de l'exercici 577.944,00 -211.250,00 -789.194,00

A.2.  Ajusts per canvis de valor 0,00
A.3.  Subvencions, donacions i llegats rebuts 3.792.238,00 3.719.238,00 -73.000,00

A.3.1.  Subvencions de capital - Expedients pluriennals 0,00
A.3.2.  Subvencions i donacions de capital - CAIB 3.792.238,00 3.719.238,00 -73.000,00
A.3.3.  Subvencions, donacions i llegats de capital - Altres 0,00
A.3.4.  Altres ingressos a distribuir no monetaris 0,00

B.  PASSIU NO CORRENT
B.1.  Provisions a llarg termini 0,00 0,00 0,00

B.1.1.  Provisions per prestacions a llarg termini al personal 0,00
B.1.2.  Altres provisions 0,00

B.2.  Deutes a llarg termini (inclou empreses del grup i associades) 456.138,00 456.138,00 0,00
B.2.1.  Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit 0,00
B.2.2.  Creditors per arrendament financer 0,00
B.2.3.  Proveïdors d'immobilitzat per adquisicions amb pagament ajornat 0,00
B.2.4.  Altres passius financers 456.138,00 456.138,00 0,00

B.3.  Passius per impost diferit i periodificacions a llarg termini 0,00
C.  PASSIU CORRENT
C.1.  Provisions a curt termini 100.985,00 100.985,00 0,00

C.1.1.  Provisions per prestacions a curt termini al personal 0,00
C.1.2.  Altres provisions 100.985,00 100.985,00 0,00

C.2.  Deutes a curt termini (inclou empreses del grup i associades) 1.357.331,00 1.357.331,00 0,00
C.2.1.  Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit 0,00
C.2.2.  Creditors per arrendament financer 0,00
C.2.3.  Proveïdors d'immobilitzat per adquisicions amb pagament ajornat 0,00
C.2.4.  Altres passius financers 1.357.331,00 1.357.331,00 0,00

C.3.  Beneficiaris-Creditors, creditors comercials, altres comptes a pagar i periodificacions 579.976,00 579.976,00 0,00
C.3.1.  Subvencions, donacions i llegats de capital a reintegrar 0,00
C.3.2.  Subvencions, donacions i llegats corrents a reintegrar 0,00
C.3.3.  Altres 579.976,00 579.976,00 0,00

TOTALS 40.237.752,00 39.946.002,00 -291.750,00

PATRIMONI NET I PASSIU
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PREVISIÓ DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS CODI: EF-PiG

IMPORT
A.  EXCEDENT DE L'EXERCICI
A.1.  Ingressos de l'activitat pròpia

A.1.1.  Quotes d'associats i afiliats, i aportacions d'usuaris
A.1.2.  Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions
A.1.3.  Subvencions i donacions corrents imputades a l'excedent de l'exercici - CAIB 1.023.864,00
A.1.4.  Subvencions, donacions i llegats corrents imputats a l'excedent de l'exercici - Altres 60.097,00
A.1.5.  Reintegrament d'ajudes i assignacions 

A.2.   Despeses per ajudes i altres
A.2.1.  Ajudes monetàries- Corrents -4.000,00
A.2.2.  Ajudes monetàries- De capital
A.2.3.  Ajudes no monetàries
A.2.4.  Despeses per col·laboracions i de l'òrgan de govern
A.2.5.  Reintegrament de subvencions, donacions i llegats

A.3.  Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació
A.4.  Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu
A.5.  Aprovisionaments

A.5.1.  Compres i treballs realitzats per altres empreses -73.000,00
A.5.2.  Compres i treballs realitzats per altres empreses- Inversions reals
A.5.3.  Variació d'existències
A.5.4.  Deteriorament d'existències

A.6.  Altres ingressos de l'activitat
A.6.1.  Subvencions i donacions de capital destinades a despeses de l'activitat- CAIB
A.6.2.  Subvencions, donacions i llegats de capital destinats a despeses de l'activitat- Altres
A.6.3.  Ingressos patrimonials 620.000,00
A.6.4.  Altres ingressos 11.634.429,00

A.7.  Despeses de personal
A.7.1.  Sous, salaris i càrregues socials -9.659.605,00
A.7.2.  Sous, salaris i càrregues socials- Inversions reals
A.7.3.  Aportacions a plans externs per a prestacions al personal
A.7.4.  Dotació a les provisions per a prestacions al personal

A.8.  Altres despeses de l'activitat
A.8.1.  Serveis exteriors, tributs i altres -3.723.799,00
A.8.2.  Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials
A.8.3.  Dotació a altres provisions a llarg o curt termini

A.9.  Amortització de l'immobilitzat -700.000,00
A.10.  Subvencions, donacions i llegats de capital traspassats a l'excedent de l'exercici

A.10.1.  Subvencions de capital - Expedients pluriennals
A.10.2.  Subvencions i donacions de capital- CAIB 432.650,00
A.10.3.  Subvencions, donacions i llegats de capital - Altres
A.10.4.  Altres ingressos a distribuir no dineraris

A.11.  Excés de provisions
A.12.  Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat

A.12.1.  Deterioraments i pèrdues
A.12.2.  Resultats per alienacions de l'immobilitzat intangible
A.12.3.  Resultats per alienacions de béns del patrimoni històric, l'immobilitzat material i les inversions immobiliàries

A.13.  Altres resultats de caràcter excepcional
A.13.1.  Despeses excepcionals amb pagament
A.13.2.  Ingressos excepcionals amb cobrament
A.13.3.  Altres resultats excepcionals sense pagament ni cobrament

A.14.  Ingressos financers
A.14.1.  De participacions en instruments de patrimoni
A.14.2.  De valors negociables i altres instruments financers

A.15.  Despeses financeres
A.15.1.  Per deutes
A.15.2.  Per actualització de provisions

A.16.  Variació de valor raonable en instruments financers
A.17.  Diferències de canvi
A.18.  Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers

A.18.1.  Deterioraments i pèrdues
A.18.2.  Resultats per alienacions i altres 178.114,00

A.19.  Imposts sobre beneficis

RESULTAT DE L'EXERCICI -211.250,00
Pressupost aprovat
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DESENVOLUPAMENT D'EPÍGRAFS   CODI: EF-DE/1

SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS DE CAPITAL

A)     Variació en el saldo de subvencions, donacions i llegats de capital
         rebuts de la CAIB i altres (EF-BS/P, A.3.2.+A.3.3.+C.3.1.) -73.000,00

B)     - Subvencions i donacions de capital no dineràries rebudes
          en l'exercici- CAIB 0,00

C)     - Subvencions, donacions i llegats de capital no dineraris rebuts
          en l'exercici- Altres 0,00

D)     + Subvencions, donacions i llegats de capital destinats a despeses
          de l'activitat  (EF-PiG, A.6.1+A.6.2.) 0,00

F)     + Subvencions, donacions i llegats de capital traspassats a l'excedent de
          l'exercici  (EF-PiG, A.10.2+A.10.3.) 432.650,00

SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS DE CAPITAL DINERARIS A REBRE 359.650,00
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DESENVOLUPAMENT D'EPÍGRAFS   CODI: EF-DE/2

APORTACIONS ALS FONS PROPIS

A)     Variació en el saldo de la dotació fundacional (EF-BS/P, A.1.1.) 0,00

B)     + Variació en el saldo d'altres aportacions de fundadors (EF-BS/P, A.1.3.+A.1.4.) 0,00

C)     - Aportacions no dineràries rebudes en l'exercici 0,00
 

APORTACIONS DINERÀRIES ALS FONS PROPIS 0,00
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DESENVOLUPAMENT D'EPÍGRAFS   CODI: EF-DE/3

MOVIMENT DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL I INTANGIBLE

Béns del 
patrimoni 

històric

Terrenys, béns 
naturals i 

construccions

Altre 
immobilitzat 

material

Inversions 
immobiliàries

Béns en 
arrendament 

financer
Total

Recursos 
obtinguts per 

alienacions
Total

Recursos 
obtinguts per 

alienacions

Total    
inversions 

reals

A.  Valor dels actius
Saldo inicial: 0,00 14.383.254,00 21.337.476,00 35.720.730,00  1.809.512,00

Adquisicions 415.750,00 0,00 415.750,00 415.750,00
Aportacions rebudes 0,00  
Alienacions 0,00 0,00 0,00

Saldo final 0,00 0,00 14.799.004,00 21.337.476,00 0,00 36.136.480,00 1.809.512,00
    

B.  Amortitzacions
Saldo inicial -6.216.281,00 -5.539.153,00 -11.755.434,00  -1.791.486,00

Dotacions -360.000,00 -332.000,00 -692.000,00 -8.000,00 -700.000,00
Baixes per alienació 0,00 0,00 0,00  

Saldo final 0,00 -6.576.281,00 -5.871.153,00 0,00 -12.447.434,00 -1.799.486,00
 

C.  Deterioraments de valor
Saldo inicial 0,00  

Dotacions 0,00 0,00
Baixes per alienació 0,00 0,00 0,00

Saldo final 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 

D. Fons obtinguts
+ Beneficis per alienació:

Immobilitzat material, patrimoni històric i inversions immobiliàries (EF - PiG, A.12.3.) 0,00
Immobilitzat intangible (EF - PiG, A.12.2.) 0,00

- Pèrdues per alienació:
Immobilitzat material, patrimoni històric i inversions immobiliàries (EF - PiG, A.12.3.) 0,00
Immobilitzat intangible (EF - PiG, A.12.2.) 0,00

Fons obtinguts per alienació d'inversions reals
Immobilitzat material, patrimoni històric i inversions immobiliàries 0,00
Immobilitzat intangible 0,00

Immobilitzat intangibleImmobilitzat material, patrimoni històric i inversions immobiliàries
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DESENVOLUPAMENT D'EPÍGRAFS   CODI: EF-DE/4

MOVIMENT DELS ACTIUS I PASSIUS FINANCERS

A)  Actius financers
Saldos inicials Augments Disminucions Ajusts Saldos finals

Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00
- Subvencions pluriennals a cobrar 0,00
- Crèdits a llarg termini al personal 0,00
- Fiances i dipòsits constituïts a llarg termini 0,00
- Imports deguts a variacions de valor raonable 0,00

    IMPORTS DESEMBORSATS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioraments de valor 0,00 0,00 0,00

Fons obtinguts en alienacions i cobraments
Valor net de les inversions financeres alienades o cobrades 0,00
+ Benefici en alienació d'inversions financeres (EF-PiG, A.18.2.) 178.114,00
- Pèrdua en alienació d'inversions financeres  (EF-PiG, A.18.2.) 0,00

FONS OBTINGUTS PER ALIENACIÓ 178.114,00

B)  Passius financers

Saldos inicials Endeutament Amortització
Traspassos a 

c.t. Saldos finals
i altres ajusts

Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit a curt termini 0,00 0,00
- Interessos a c.t. i efectes descomptats 0,00
- Disposicions en pòlisses de crèdit 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit a llarg termini 0,00 0,00 Pressupost aprovat
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PRESSUPOST CORRENT   CODI: PA-PE/1

I.    DESPESES DE PERSONAL 9.659.605,00    III.    TAXES, PRESTACIÓ DE SERVEIS I ALTRES INGRESSOS 11.634.429,00
       Sous, salaris i càrregues socials (EF-PiG, A.7.1.) 9.659.605,00              Quotes d'associats i afiliats, i aportacions d'usuaris (EF-PiG, A.1.1.) 0,00
       Aportacions a plans externs per a prestacions al personal (EF-PiG, A.7.3.) 0,00              Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions (EF-PiG, A.1.2.) 0,00
       Pagaments de prestacions complementàries 0,00               Reintegrament d'ajudes i assignacions (EF-PiG, A.1.5.) 0,00
II.   DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 3.796.799,00              Altres ingressos de l'activitat (EF-PiG, A.6.4.) 11.634.429,00
       Despeses per col·laboracions i de l'òrgan de govern (EF-PiG, A.2.4.) 0,00              Diferències positives de canvi  (EF-PiG, A.17.) 0,00
       Reintegrament de subvencions, donacions i llegats (EF-PiG, A.2.5.) 0,00              Ingressos excepcionals amb cobrament (EF-PiG, A.13.2.) 0,00
       Compres i treballs realitzats per altres empreses (EF-PiG, A.5.1.)  73.000,00    IV.    TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.083.961,00
       Serveis exteriors, tributs i altres (EF-PiG, A.8.1.) 3.723.799,00             Subv. i donacions corrents- CAIB (EF-PiG, A.1.3. + EF-BS/P A.1.4 i C.3.2.) 1.023.864,00  
       Despeses excepcionals amb pagament (EF-PiG, A.13.1.) 0,00             Subvencions, donacions i llegats corrents- Altres (EF-PiG, A.1.4.) 60.097,00  
       Pagaments d'altres riscs i despeses provisionats 0,00       V.    INGRESSOS PATRIMONIALS 620.000,00
       Imposts sobre beneficis (EF-PiG, A.19.) 0,00              Ingressos patrimonials de l'activitat (EF-PiG, A.6.3.) 620.000,00
       Despeses d'ampliació de dotació fundacional (menors reserves) 0,00              De participacions en instruments de patrimoni (EF-PiG, A.14.1.) 0,00  
III. DESPESES FINANCERES 0,00              De valors negociables i altres instruments financers  (EF-PiG, A.14.2.) 0,00  
       Despeses financeres per deutes (EF-PiG,  A.15.1.) 0,00
       Diferències negatives de canvi  (EF-PiG, A.17.) 0,00
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4.000,00
       Ajudes monetàries corrents (EF-PiG, A.2.1.) 4.000,00

13.460.404,00 13.338.390,00
DIFERÈNCIA ENTRE DESPESES I INGRESSOS CORRENTS          122.014,00

13.460.404,00 13.460.404,00

Sector públic instrumental
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PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS EXERCICI 2023

PRESSUPOST DE CAPITAL   CODI: PA-PC/2

           CONCEPTE DE DESPESA IMPORT            CONCEPTE D'INGRÉS IMPORT

VI.     INVERSIONS REALS 415.750,00   VI.     ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0,00
     A. Immobilitzat material i inversions immobiliàries          A. Immob. material i inversions reals
          A.1.  Béns del patrimoni històric             A.1.  Béns del patrimoni històric 0,00  
          A.2.  Terrenys i béns naturals             A.2.  Terrenys, béns naturals i cons. 0,00  
          A.3.  Construccions             A.3.  Altres 0,00  
          A.4.  Instal·lacions tècniques i maquinària 140.750,00             A.4.  Beneficis o pèrdues 0,00
          A.5.  Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari 100.000,00         B. Immobilitzat intangible 0,00  
          A.6.  Equips per a processos d'informació
          A.7.  Elements de transport
          A.8.  Altre immobilitzat material 175.000,00
          A.9.  Pagaments de capital d'arrendaments financers
          A.10.  Pagaments en l'exercici d'adquisicions amb pagament ajornat
          A.11.  Inversions immobiliàries  
          A.12.  Immobilitzat material en curs i bestretes  
     B. Immobilitzat intangible  
          B.1.  Recerca i desenvolupament   
          B.2.  Concessions  
          B.3.  Patents, llicències, marques i similars   
          B.4.  Fons de comerç  
          B.5.  Aplicacions informàtiques  
          B.6.  Altre immobilitzat intangible
     C.  - Béns rebuts sense contraprestació dinerària 0,00
     D.  - Ajusts comptables a l'immobilitzat que no són inversió de l'exercici  
     E.  - Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu (EF-PiG, A.4.) 0,00  
     F.  Compres i treballs d'altres empreses- Inversions reals (EF-PiG, A.5.2.) 0,00   

Pressupost aprovat
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PRESSUPOST DE CAPITAL   CODI: PA-PC/3

           CONCEPTE DE DESPESA IMPORT            CONCEPTE D'INGRÉS IMPORT
  

VII.  TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00   VII.  TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 359.650,00
         A.  Ajudes monetàries de capital  (EF-PiG, A.2.2.) 0,00             A. Subvencions, donacions i llegats de capital
VIII. ACTIUS FINANCERS 0,00                  A.1.  De la CAIB 359.650,00  
          A.  Augments d'inversions financeres a llarg termini 0,00                  A.2.  D'altres 0,00  
IX.    PASSIUS FINANCERS 0,00             B.  Increment en la dotació fundacional i altres aportacions  
          A.  Compromisos financers a curt termini 0,00                   B.1.  De la CAIB 0,00
          B.  Compromisos financers a llarg termini 0,00                   B.2.  D'altres 0,00  
             C.  Altres 0,00  

  VIII. ACTIUS FINANCERS 178.114,00
            A. Disminucions d'inversions financeres a llarg termini 178.114,00
   IX.   PASSIUS FINANCERS 0,00
            A.  Compromisos financers a curt termini 0,00  
            B.  Compromisos financers a llarg termini 0,00  
  
 

 415.750,00  537.764,00
  
 DIFERÈNCIA ENTRE DESPESES I INGRESSOS DE CAPITAL          -122.014,00
   
 415.750,00  415.750,00

Sector públic instrumental
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PRESSUPOST ADMINISTRATIU CODI: PA-PA

DESPESES  INGRESSOS
  
     I.  DESPESES DE PERSONAL 9.659.605,00    III.  TAXES I ALTRES INGRESSOS 11.634.429,00

    II.  DESPESES EN COMPRA DE BÉNS I SERVEIS 3.796.799,00    IV.  TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.083.961,00

   III.  DESPESES FINANCERES 0,00      V.  INGRESSOS PATRIMONIALS 620.000,00

   IV.  TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4.000,00    VI.  ALIENACIÓ INVERSIONS REALS 0,00

   VI.  INVERSIONS REALS 415.750,00   VII.  TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 359.650,00

  VII.  TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00  VIII.  ACTIUS FINANCERS 178.114,00

 VIII.  ACTIUS FINANCERS 0,00     IX.  PASSIUS FINANCERS 0,00

    IX.  PASSIUS FINANCERS 0,00
 
 13.876.154,00  13.876.154,00

Pressupost aprovat
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PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS EXERCICI 2023

INGRESSOS PROCEDENTS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS CODI: ING-CAIB

3        7.327.916    3.281.063        175.443           176.007        10.960.429   
4        1.023.864          1.023.864   
5                      -     
6                      -     
7           359.650             359.650   
8                      -     
9                      -     

Total        8.711.430    3.281.063        175.443           176.007                   -                       -                       -          12.343.943   

Entitat de procedència

Capítol 
Ingressos

Administració 
General de la 

CAIB

Servei de 
Salut de les 
Illes Balears 

(IBSALUT)

Agència 
Tributària 
de les Illes 

Balears 
(ATIB)

Entitats 
públiques 

empresarials 
del Sector 

Públic 
Instrumental 

de la  CAIB

Societats 
Mercantils 
del Sector 

Públic 
Instrument

al de la 
CAIB

Fundacions 
del Sector 

Públic 
Instrumental 

de la CAIB

Consorcis del 
Sector Públic 
Instrumental 

de la CAIB

TOTAL

Sector públic instrumental
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