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Referència: 2021/00023450W

Procediment: Gestió directa mitjançant societat mercantil d'una competència pròpia del Consell 
Insular

Interessat: FIRES,CONGRESSOS I ESDEVENIMENTS D'EIVISSA,SAU- FECOEV   

Representant: MARIA FAJARNES COSTA 

DECRET DE PRESIDÈNCIA

 
Assumpte: modificació del «Pla d’actuacions a realitzar per FECOEV, SAU en matèria 
de promoció turística de l’illa d’Eivissa per a l’exercici 2022 i per a la promoció 
nacional i/o internacional dels esdeveniments esportius d’interès turístic que se 
celebrin a l’illa d’Eivissa durant l’any 2022» en relació amb les actuacions previstes 
per a la promoció nacional i/o internacional dels esdeveniments esportius d’interès 
turístic que se celebrin a l’illa d’Eivissa durant l’any 2022

ANTECEDENTS

1. El Ple del Consell Insular d’Eivissa, en sessió ordinària de 27 de juny de 2017, va aprovar 
dissoldre la Fundació de Promoció Turística d’Eivissa, entitat que havia estat gestionant la 
promoció turística de l’illa d’Eivissa, i va acordar la gestió directa per part del Consell Insular 
d’Eivissa de les competències a què, en matèria de promoció turística, es refereix el Decret 
45/2015, de 22 de maig, sobre el traspàs al Consell Insular d’Eivissa de les funcions i els 
serveis inherents a les competències pròpies d’aquesta institució insular en matèria de 
promoció turística (BOIB núm. 77, de 23 de maig de 2015), tot establint que les actuacions 
promocionals es duguin a terme a través de l’entitat mercantil anomenada Fires, Congressos 
i Esdeveniments d’Eivissa, SAU (FECOEV), el capital social de la qual correspon 
íntegrament al Consell Insular d’Eivissa.

2. En data 10 de novembre de 2021, el president del Consell Insular d’Eivissa i el director 
insular de Promoció Turística varen signar el Pla d’actuacions de promoció turística de l’illa 
d’Eivissa per a l’exercici 2022 i per a la promoció nacional i/o internacional dels 
esdeveniments esportius d’interès turístic que se celebrin a l’illa d’Eivissa durant l’any 2022, 
elaborat segons l’estratègia de promoció turística definida pel President del Consell Insular 
d’Eivissa, com a màxim responsable del Departament de Promoció Turística de la institució 
amb un import total de 3.889.692,65 €, que contempla una aportació del Consell Insular 
d’Eivissa de 3.824.892,95 €, document que fou notificat a FECOEV, SAU en data 11 de 
novembre de 2021 amb referència núm. CI/00000004/0005/000031114.

El Pla d’actuacions de Promoció Turística, així com el pla de tresoreria que hi està vinculat, 
foren aprovats en el marc de l’expedient de pressupost del Consell Insular d’Eivissa i es 
troba publicat en el portal de transparència de la institució.

Resolució: 2022000574
Data: 22/07/2022
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El desglossament de les actuacions incloses inicialment en cadascun dels epígrafs consta a 
l’expedient com annex I.

Així mateix, el document estableix les despeses de personal necessari per portar a terme les 
actuacions previstes en el Pla amb un import total de 500.000 €. 

El Pla d’actuacions assenyala què: «Així mateix, el Ple del Consell Insular estableix que 
sigui el president del Consell Insular d’Eivissa qui pugui autoritzar una modificació parcial del 
present Pla, si per motius excepcionals o de planificació estratègica es fa necessari, en el 
transcurs de l’any 2022 realitzar canvis en el present Pla que no incrementin el cost previst 
per a la totalitat de les actuacions, donada la situació excepcional del mercat turístic deguda 
a la irrupció de la pandèmia causada pel SARS-CoV-2, que ha abocat el món sencer a una 
situació d’incertesa i inestabilitat econòmica i social».

3. El Ple del Consell Insular d’Eivissa, en sessió de data 17 de desembre de 2021 va 
aprovar amb caràcter inicial, l’expedient del Pressupost del Consell Insular d’Eivissa per a 
l’exercici 2022 (BOIB núm. 173, de 18-12-2021), aquest expedient inclou el pla d’actuacions 
a realitzar per FECOEV, SAU en matèria de promoció turística de l’illa d’Eivissa per a 
l’exercici 2021 i per a la promoció nacional i/o internacional dels esdeveniments esportius 
d’interès turístic que se celebrin a l’illa d’Eivissa durant l’any 2022. L’aprovació definitiva del 
pressupost del Consell Insular d’Eivissa per a l’exercici 2022 fou publicada en el BOIB núm 
8, de 13-1-2022.

4. Per altra banda, en data 27 de maig de 2022, el Plenari de la Corporació va aprovar amb 
caràcter inicial una modificació del Pla d’actuacions previst inicialment, per ajustar els 
imports de les diferents partides tenint en compte les despeses ja efectuades, els canvis i/o 
cancel·lacions que havien sofert algunes actuacions, així com les noves actuacions que 
s’havien de realitzar en el seu marc, sense incrementar en cap cas l’import del Pla 
d’actuacions, que es va mantenir en un import total de 3.889.692,95 €. L’aprovació definitiva 
del Pla d’actuacions fou publicada en el BOIB núm. 86, de data 2 de juliol de 2022. El 
desglossament de les actuacions incloses en la modificació del Pla, en cadascun dels 
epígrafs consta a l’expedient com annex II. 

5. Vista la comunicació del departament d’Esports de data 21 de juliol de 2022, mitjançant la 
qual el Conseller Executiu d’Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut, sol·licita al 
President del Consell Insular, com a titular del Departament de Promoció Turística, Medi 
Rural i Marí, la modificació del Pla d’actuacions per a la promoció d’esdeveniments esportius 
d’interès turístic, en el sentit següent:

- Eliminar del Pla d’actuacions les següents accions promocionals:

Acció promocional
Breu 
explicació  

Dades de 
celebraci
ó Pressupost     Motiu

    Import 
sobrant

Semimaraton Isla de Ibiza      
 Ibiza Half triatlón

Esdevenime
nts declarat 
pel Consell 
Insular 
d’interès 

    Any 
2022 60.000 €

Per al patrocini 
de la 

Semimaraton 
únicament va 

sol·licitar 

12.152,5 €
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turístic 
insular.                  

17.847,5 €, 
d’un 

pressupost 
inicial previst 
de 30.000 €

C.F. Sant Rafel Lliga estatal     
         Any 
2022     18.150 € 

No ha sol·licitat 
cap patrocini    18.150 €

Inter Ibiza                                            Lliga estatal
     Any 
2022    18.150 €

No ha sol·licitat 
cap patrocini    18.150 €

Ibiza Badminton club Lliga estatal     
     Any 
2022      18.150 €

No ha sol·licitat 
cap patrocini      18.150 €

Club Badminton Pitiús Lliga estatal
     Any 
2022    18.150 €

No ha sol·licitat 
cap patrocini   18.150 €

Míting d’atletisme Toni 
Bonet
Cursa d’atletisme Eivissa 
Patrimoni

Curses 
atlètiques 
amb 
projecció 
nacional

Maig i 
desembre 
2022

    30.000 €
No està previst 
patrocinar la 
Cursa Eivissa 
patrimoni 12.152,5 €

                                                                                                Import sobrant      96.905 €

- Incloure la següent acció promocional:

Patrocini a l’entitat Federación Española de Badminton amb motiu de la celebració a l’illa 
d’Eivissa dels esdeveniments «Campionat d’Europa de Badminton sub 15» que se celebrarà 
del 21 al 24 de setembre de 2022 i «Spanish International» que se celebrarà del 12 al 15 de 
setembre de 2022 per import de 70.000 € més el seu corresponent IVA del 21%.

9. Vist l’informe tècnic favorable emès pel tècnic superior d’Esports en data 21 de juliol de 
2021 sobre les modificacions de referència.

10. Vista la providència d’incoació dictada pel President del Consell Insular en data 22 de 
juliol de 2022, mitjançant la qual disposa la iniciació dels tràmits necessaris per tal de 
modificar el «Pla d’actuacions a realitzar per FECOEV, SAU en matèria de promoció turística 
de l’illa d’Eivissa per a l’exercici 2022 i per a la promoció nacional i/o internacional dels 
esdeveniments esportius d’interès turístic que se celebrin a l’illa d’Eivissa durant l’any 2022» 
en relació amb les actuacions previstes per a la promoció nacional i/o internacional dels 
esdeveniments esportius d’interès turístic que se celebrin a l’illa d’Eivissa durant l’any 2022, 
segons el desglossament que consta a l’expedient com annex III, i tot mantenint la previsió 
en quant a despesa de personal en 500.000 € i l’import total corresponent al 
desenvolupament de les actuacions previstes en el Pla, en 3.389.692,95 €, sense modificar 
per tant, l’aportació econòmica inicialment prevista en el marc del «Pla d’actuacions a 
realitzar per FECOEV, SAU en matèria de promoció turística de l’illa d’Eivissa per a l’exercici 
2022 i per a la promoció nacional i/o internacional dels esdeveniments esportius d’interès 
turístic que se celebrin a l’illa d’Eivissa durant l’any 2022» i de conformitat amb la sol·licitud 
del Conseller Executiu del Departament d’Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut, de 
data 21 de juliol de 2022.
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11. Vist l’informe tècnic favorable realitzat per la tècnica de Turisme en data 22 de juliol de 
2022, en relació amb la modificació del Pla d’actuacions a realitzar per FECOEV, SAU en 
matèria de promoció turística de l’illa d’Eivissa per a l’exercici 2022 i per a la promoció 
nacional i/o internacional dels esdeveniments esportius d’interès turístic que se celebrin a 
l’illa d’Eivissa durant l’any 2022, de conformitat amb la sol·licitud del Conseller d’Hisenda, 
Gestió Econòmica, Esports i Joventut de data 21 de juliol de 2022.

12. Vist l’informe jurídic favorable del Departament de Promoció Turística, així com la 
Proposta de resolució de la cap de Servei de Presidència, amb el vistiplau del director 
Insular de Promoció Turística, ambdós de data 22 de juliol de 2022.

 

 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES

1. Les competències en matèria de promoció turística s’exerceixen pel Consell Insular 
d’Eivissa com a pròpies de conformitat amb allò disposat a l’article 70.3 de la Llei Orgànica 
1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, en relació 
al Decret 45/2015, de 22 de maig (BOIB núm. 77, de 23 de maig de 2015), en virtut del qual 
es van traspassar al Consell Insular d’Eivissa les funcions i els serveis inherents a les 
competències pròpies d’aquesta institució insular en matèria de promoció turística.

2. Mitjançant el Decret 7/2018, de 23 de març, de traspàs als consells insulars de Mallorca, 
Menorca i Formentera de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies 
d’aquests consells insulars que actualment exerceix l’Administració de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears en matèria de promoció turística, i d’ampliació, adaptació i 
compleció de les funcions i els serveis en aquesta matèria traspassats al Consell Insular 
d’Eivissa pel Decret 45/2015, de 22 de maig, s’amplien les funcions i els serveis traspassats 
al Consell Insular d’Eivissa en relació amb l’àmbit territorial de l’illa d’Eivissa, i, en concret, 
en l’annex, apartat C.b) s’assenyala que aquestes s’amplien “Específicament, i pel que fa a 
la creació, administració i posada en valor del producte turístic, les referides a les polítiques 
de patrocini per a la millora de la competitivitat turística”.

3. De conformitat amb el Decret Presidència núm. 768/2020, de modificació del Decret de 
Presidència núm. 2019000471, de data 10-7-2019, d’estructura del govern del Consell
Insular d’Eivissa i creació de departaments, i del Decret de Presidència núm. 2019000484,
de data 16-7-2019, de determinació de les atribucions corresponents als diferents òrgans del
Consell Insular d’Eivissa (BOIB núm. 153, de 5 de setembre de 2020) corresponen al 
Departament de Promoció Turística, Medi Rural i Marí, les actuacions en matèria de 
promoció turística que du a terme l'empresa pública Fires, Congressos i Esdeveniments 
d'Eivissa, SAU (FECOEV).

4. El Pla d’actuacions a realitzar per FECOEV, SAU, assenyala que:

«Tenint en compte que el món de la promoció turística és un món molt obert i en constant 
canvi, és poden produir canvis al llarg de l’exercici 2022, pel cas que es consideri pertinent, 
el Ple del Consell Insular autoritza a que sigui el President del Consell Insular d’Eivissa, com 
a titular del Departament de Promoció Turística, Medi Rural i Marí, qui pugui realitzar una 
modificació parcial del present pla, si, per motius excepcionals o de planificació estratègica 
es fa necessari, en el transcurs de l’any 2022 realitzar canvis en el present Pla, en especial, 
tenint en compte les circumstàncies canviants de la «nova normalitat».

http://www.conselldeivissa.es/


Departament de Promoció Turística, Medi Rural i Marí
Promoció Turística

av Espanya 49
07800 Eivissa (Illes Balears)

971 19 59 00
turisme@conselldeivissa.es

www.conselldeivissa.es

 
Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L'autenticitat d'aquest document pot comprovar-se mitjançant el CSV: 
14160026211257047421 a https://seu.conselldeivissa.es

Pàg. 5 de 6 

Així mateix, és necessari fer les següents consideracions:

- Que el Pla d’actuacions és un document que suposa una previsió d’actuacions i del seu 
cost, ambdues variables estimades utilitzant referències d’exercicis anteriors.

- Que el cost total de les diferents actuacions pot variar com a resultat d’eventualitats a les 
que s’ha de fer front durant l’execució de les mateixes.

- Que no es pot preveure un cost cert i objectiu per les diferents actuacions que s’inclouen 
en un pla quan encara no s’han definit ni concretat les seves característiques individuals 
(mitjans tècnics necessaris, previsió d’assistents, serveis a contractar, entre d’altres).

- Que seguint criteris d’oportunitat política o necessitats estratègiques segons les tendències 
dels mercats es pugui decidir incidir en algunes actuacions en detriment d’altres.

5. L’article 22 de la Llei 34/1988, d’11 de novembre, general de publicitat estableix que «el 
contracte de patrocini publicitari és aquell pel qual el patrocinat, a canvi d’una ajuda 
econòmica per a la realització de la seua activitat esportiva, benèfica, cultural, científic o 
d’una altra índole, es compromet a col·laborar en la publicitat del patrocinador».

6. Els objectius de la formalització de contractes de patrocini publicitari troben encaix en els 
establerts en l’article 3 de la Llei 13/2010, de 9 de desembre, de publicitat institucional de les 
Illes Balears.
7. L’article 69 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, en relació a 
Mallorca, Menorca, Ibiza i Formentera, com marques turístiques de les Illes Balears, 
assenyala que en el marc d’allò establert en matèria de publicitat institucional, cadascun dels 
consells insulars tendrà la marca turística global segons correspongui de Mallorca, Menorca, 
Ibiza i Formentera per la promoció i la projecció interior i exterior del recursos i productes 
turístics de cadascuna de les illes.

8. Les diferents modificacions parcials del Pla d’actuacions, no han suposat en cap cas una 
variació en l’import total previst en el Pla aprovat, de 3.889.692,95.- €.

9. L'òrgan competent per a modificar les accions previstes incloses al Pla d’actuació de 
FECOEV, SAU, relatiu a la gestió directa en matèria de Promoció Turística, per a l’any 2022, 
és el president del Consell Insular d’Eivissa, de conformitat amb l’acord plenari de data 17 
de desembre de 2021 mitjançant el qual s’aprova el Pla d’actuacions a realitzar per 
FECOEV, SAU en matèria de promoció turística de l’illa d’Eivissa per a l’exercici 2022 i per a 
la promoció nacional i/o internacional dels esdeveniments esportius d’interès turístic que se 
celebrin a l’illa d’Eivissa durant l’any 2022.

S’estableix que sigui el President del Consell Insular d’Eivissa, com a titular del Departament 
de Promoció Turística, qui pugui autoritzar una modificació parcial del pla, si, per motius 
excepcionals o de planificació estratègica es fa necessari, en el transcurs de l’any 2022 
realitzar canvis en el Pla d’actuacions esmentat, que no incrementin el cost previst per a la 
totalitat de les actuacions.

10. Vist l’article 74.1.b) del Reglament Orgànic del Consell Insular d’Eivissa (BOIB núm. 136, 
de 18/09/2010, correcció en BOIB núm. 148 de 14/10/2018, modificació en BOIB núm. 48 de 
16/04/2016), junt amb els Decret de Presidència núm. 2020000768, de modificació del 
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Decret de Presidència núm. 2019000471, de data 10-7-2019, d’estructura del govern del 
Consell Insular d’Eivissa i creació de departaments, i del Decret de Presidència núm. 
2019000484, de data 16-7-2019, de determinació de les atribucions corresponents als 
diferents òrgans del Consell Insular d’Eivissa (BOIB núm. 153, de 5 de setembre de 2020) i 
472/2019, de 10 de juliol de 2019, de nomenament de les persones membres del Consell 
executiu i de les vicepresidències del Consell Insular d’Eivissa (BOIB núm. 95, de 
11/07/2019); el BOIB núm. 110, de 10 d’agost de 2019 en el qual es publica la creació de 
direccions insulars del Consell Insular d’Eivissa i en concret, la Direcció Insular de Turisme i 
el Decret de Presidència núm. 696/2019, de nomenament d’alts càrrecs del Consell Insular 
d’Eivissa (BOIB núm. 139, de 12/10/2019) i Decret de Presidència 2020000770 de 31 
d’agost de 2020 d’atribucions de les direccions insulars del Consell Insular d’Eivissa.

Per tot l’anterior, i en ús de les facultats que tenc conferides, dicto el següent
 

 
DECRET

 

 
PRIMER. APROVAR la modificació del «Pla d’actuacions a realitzar per FECOEV, SAU en 
matèria de promoció turística de l’illa d’Eivissa per a l’exercici 2022 i per a la promoció 
nacional i/o internacional dels esdeveniments esportius d’interès turístic que se celebrin a 
l’illa d’Eivissa durant l’any 2022» en relació amb les actuacions previstes per a la promoció 
nacional i/o internacional dels esdeveniments esportius d’interès turístic que se celebrin a 
l’illa d’Eivissa durant l’any 2022, mantenint, en tot cas, la dotació econòmica inicialment 
prevista de 3.889.692,95 € i segons el desglossament d’actuacions que a l’expedient com 
annex III.  

SEGON. COMUNICAR a FECOEV, SAU la resolució que es dicti.

TERCER. PUBLICAR la modificació del Pla d’actuacions en el Portal de Transparència del 
Consell Insular d’Eivissa.
 

Signat electrònicament:
El president
Vicente  Marí Torres
Eivissa, 22/07/2022

Signat digitalment per,
El secretari general,
Pedro Bueno Flores
Eivissa, 22/07/2022
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Annex III. Pla d’actuacions segona modificació

PLA D’ACTUACIONS A REALITZAR PER FECOEV, SAU EN MATÈRIA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DE L’ILLA D’EIVISSA PER A L’EXERCICI 2022

DATA ACTIVITAT/ESDEVENIMENT PRODUCTE MERCAT LLOC COL·LABORACIÓ

FIRES. Participació en fires turístiques i participació en fires per a la promoció d'esdeveniments esportius 655.000,00 € 655.000,00 €
13/01/2022 – 16/01/2022 FIRA – VAKANTIEBEURS   GENERAL HOLANDÈS UTRECHT Turespaña 7.000,00 €
13/01/2022 – 16/01/2022 FIRA – FERIEN GENERAL AUSTRÍAC VIENA Turespaña 5.000,00 €
19/01/2022 – 23/01/2022 FIRA – FITUR (+ FITUR LGTB) GENERAL ESPANYOL MADRID Propi/AETIB 175.000,00 €
28/01/2022 – 30/01/2022 FIRA – HOLIDAY WORLD GENERAL IRLANDÈS DUBLÍN Turespaña 6.000,00 €
03/02/2022 – 06/02/2022 FIRA – SALON DE VACANCES GENERAL BELGA BRUSSEL·LES Turespaña 4.500,00 €
13/02/2022 – 15/02/2022 FIRA – BIT GENERAL ITALIÀ MILÀ Propi 15.000,00 €
16/02/2022 – 20/02/2022 FIRA – F.RE.E GENERAL ALEMANY MÚNICH Turespaña 6.500,00 €
03/03/2022 – 06/03/2022 FIRA – UTAZÁS GENERAL HONGARÈS BUDAPEST Turespaña 5.000,00 €
09/03/2022 – 13/03/2022 FIRA – ITB GENERAL ALEMANY BERLÍN Propi/AETIB 0,00 €
15/03/2022 – 17/03/2022 FIRA - MITT GENERAL RUS MOSCÚ Turespaña 14.000,00 €
16/03/2022 – 20/03/2022 FIRA – BOLSA TURISMO LISBOA GENERAL PORTUGUÈS LISBOA Propi 5.000,00 €
17/03/2022 – 20/03/2022 FIRA – DESTINATION NATURE TURISME ACTIU FRANCÈS PARÍS AETIB 4.500,00 €
26/04/2022 – 28/04/2022 FIRA – IMEX MICE ALEMANY FRANKFURT Turespaña 14.000,00 €
18/05/2022 – 20/05/2022 FIRA – EUROPE ROUTES RUTES AÈRIES MULTIMERCAT BERGEN AENA 5.000,00 €

A DETERMINAR FIRA – MADRID FUSIÓN GASTRONOMIA ESPANYOL MADRID Propi 30.000,00 €
A DETERMINAR FIRA – EXPOVACIONES GENERAL ESPANYOL BILBAO Propi 19.000,00 €
A DETERMINAR FIRA – B-TRAVEK GENERAL ESPANYOL BARCELONA Propi 19.000,00 €
A DETERMINAR FIRA – IFTM TOP RESA GENERAL FRANCÈS PARÍS Turespaña 7.000,00 €
A DETERMINAR FIRA – SALON INTERNACIONAL PATRIMONIO PATRIMONI FRANCÈS PARÍS AETIB 1.500,00 €

12/10/2022 – 14/10/2022 FIRA – TTG EXPERIENCE GENERAL ITALIÀ RIMINI Altres CCAA 8.000,00 €
A DETERMINAR FIRA – SALÓN NÁUTICO NÀUTIC ESPANYOL BARCELONA Ruta de la Sal 2.000,00 €
A DETERMINAR FIRA – WORLD TRAVEL MARKET GENERAL BRITÀNIC LONDRES Propi/AETIB 125.000,00 €

A DETERMINAR FIRA – IBTM MICE ESPANYOL BARCELONA Propi 175.000,00 €

A DETERMINAR FIRA – ILTM LUXE FRANCÈS CANNES AETIB 2.000,00 €

WORKSHOPS I PRESENTACIONS DE DESTINACIÓ 101.000,00 € 101.000,00 €

15/03/2022 Presentació Nova York CULTURAL NORD AMERICÀ Nova York ContrastIbiza 8.000,00 €

29/03/2022 – 29/03/2022 WORKSHOP + PRESENTACIÓ LLEVANT GENERAL ESPANYOL VALÈNCIA Propi 15.000,00 €

30/03/2022 - 30/03/2022 WORKSHOP + PRESENTACIÓ LLEVANT GENERAL ESPANYOL ALACANT Propi 15.000,00 €

31/03/2022 – 31/03/2022 WORKSHOP + PRESENTACIÓ LLEVANT GENERAL ESPANYOL MÚRCIA Propi 15.000,00 €

07/04/2022 – 07/04/2022 RODA DE PREMSA (DINAR) GENERAL BELGA BRUSSEL·LES Propi + Turespaña 5.000,00 €

25/04/2022 – 25/04/2022 WORKSHOP + PRESENTACIÓ ANDALUSIA GENERAL ESPANYOL SEVILLA Propi 15.000,00 €

26/04/2022 – 26/04/2022 WORKSHOP + PRESENTACIÓ ANDALUSIA GENERAL ESPANYOL MÀLAGA Propi 15.000,00 €

27/04/2022 – 27/04/2022 RODA DE PREMSA (DINAR) GENERAL ITALIÀ ROMA Propi + Turespaña 5.000,00 €

A DETERMINAR RODA DE PREMSA (DINAR) GENERAL ESPANYOL BARCELONA Propi 3.000,00 €

04/10/2022 – 04/10/2022 RODA DE PREMSA (DINAR) GENERAL SUÏS ZÚRICH Propi + Turespaña 5.000,00 €

PARTICIPACIÓ ESDEVENIMENTS/ACCIONS PÚBLIC FINAL 25.000,00 € 25.000,00 €

PRESSUPOST 
ACCIÓ

PRESSUPOST 
EPÍGRAF
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FAM TRIPS I PRESS TRIPS 75.000,00 € 75.000,00 €

A DETERMINAR PRESS-TRIPS 50.000,00 €

A DETERMINAR FAM-TRIPS 25.000,00 €

WEB www.ibiza.travel 150.000,00 € 150.000,00 €

CREACIÓ DE PRODUCTE 211.000,00 € 211.000,00 €

- Gestió i desenvolupament Ibiza Film Commission 65.000,00 €

- Diferents actuacions promocionals en el marc de Ibiza Film Commission 60.000,00 €

- Gestió i desenvolupament Ibiza Family Experience 50.000,00 €

- Altres 36.000,00 €

MATERIAL PROMOCIONAL, DE DIFUSIÓ I MERCHANDISING 20.000,00 € 20.000,00 €

- Producció de material per accions de promoció turística 20.000,00 €

INSERCIONS PUBLICITÀRIES 345.200,00 € 345.200,00 €

- Insercions publicitàries extraordinàries mercat nacional 145.200,00 €

- Insercions publicitàries genèriques 200.000,00 €

ORGANITZACIÓ I COORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS 192.000,00 € 192.000,00 €

- Co-organització esdeveniment Ibiza Gay Pride. Actuacions municipi d'Eivissa 45.000,00 €

- Co-organització esdeveniment Ibiza Gay Pride. Actuacions municipi de Sant Antoni 15.000,00 €

- Co-organització esdeveniment Ibiza Gay Pride. Altres municipis 12.000,00 €

- Co-organització esdeveniment Fira de la Sal 30.000,00 €

- Co-organització esdeveniment Ibiza MICE Summit 30.000,00 €

- Altres 60.000,00 €

CAMPANYES DE CO-MÀRQUETING 300.000,00 € 300.000,00 €

Organització de diversos press 
trips durant tot l'any (en funció 
de peticions directes i pla 
pendent d'aprovació en 
col·laboració de Turespaña)

Organització de diversos fam 
trips durant tot l'any (en funció 
de peticions dels operadors 
turístics i pla pendent 
d'aprovació en col·laboració de 
Turespaña)
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PATROCINIS PUBLICITARIS MARCA TURÍSTICA «IBIZA» 1.089.079,00 € 1.089.079,00 €

- Patrocini esdeveniment Influencer Awards 75.000,00 €

- Patrocini esdeveniment Congreso Vyco 18.000,00 €

- Patrocini esdeveniment Ibiza Marathon 127.000,00 €

- Patrocini esdeveniment Fira Horeca 18.029,00 €

- Patrocini participació Rally Dakar 2022 22.000,00 €

- Patrocini esdeveniment La Ruta de la Seda 18.150,00 €

- Patrocini esdeveniment La Ruta de la Sal 60.000,00 €

- Patrocini esdeveniment 3 días de Trail 30.000,00 €

- Patrocini esdeveniments Vuelta Ibiza MTB i Vuelta Cicloturista Ibiza 60.000,00 €

- Patrocini esdeveniment Ibiza Trail 30.000,00 €

- Patrocini esdeveniments Ibiza Half Triatlon i Ibiza Media Marathon 47.847,50 €

- Patrocini esdeveniments 10 Kms Playa d'en Bossa i 5 Kms Playa d'en Bossa 18.150,00 €

- Patrocini esdevenimets Meeting d'Atletisme Toni Bonet i Cursa d'Atletisme Ibiza Patrimoni 17.847,50 €

- Patrocini Peña Deportiva Santa Eulalia. Participació lliga estatal 18.150,00 €

- Patrocini CD Ibiza. Participació lliga estatal 18.150,00 €

- Patrocini Penya Esportiva Sant Jordi. Participació lliga estatal 18.150,00 €

- Patrocini SD Portmany. Participació lliga estatal 18.150,00 €

- Patrocini Handbol Club Eivissa. Participació lliga estatal 18.150,00 €

- Patrocini Club Voleibol Eivissa. Participació lliga estatal 18.150,00 €

- Patrocini Club Bàsquet Sant Antoni. Participació lliga estatal 18.150,00 €

- Patrocini Gasifred Atlético. Participació lliga estatal 18.150,00 €

- Patrocini participació Circuit Mundial de Billar 5.000,00 €

- Patrocini esdeveniment Festival Contrast Ibiza 17.545,00 €

- Patrocini esdeveniment Ibiza Danza Platform 5.000,00 €

- Patrocini esdeveniment Ibiza Swing Fest 14.520,00 €

- Patrocini esdeveniment Ibiza Beat Experience 18.000,00 €

- Patrocini esdeveniment Nativ Ibiza 18.000,00 €

- Patrocini esdeveniment Festival Territori 12.000,00 €

- Patrocini esdeveniment Ibiza Joy Sail 17.545,00 €

- Patrocini esdeveniment V Pujada Aigües Blanques 14.883,00 €

- Patrocini Campeonato de España ILCA 17.847,50 €

- Patrocini esdeveniment Copa d'Espanya de Kayak de Mar/Campeonato de España Master de Pesca 17.545,00 €

- Patrocini esdeveniment Ultraswim 17.545,00 €

- Patrocini esdeveniment Mundial Multideporte 2023 17.845,50 €

- Patrocini Campeonato de Europa Sub15 Bádminton 84.700,00 €

- Altres patrocinis i despeses associades 123.879,00 €

DESPESES DIVERSES 65.000,00 € 65.000,00 €

MARGE ADMINISTRATIU 161.413,95 € 161.413,95 €

DESPESES DE PERSONAL PROMOCIÓ TURÍSTICA 460.000,00 € 460.000,00 €

DESPESES DE PERSONAL PROMOCIÓ ESDEVENIMENTS ESPORTIUS 40.000,00 € 40.000,00 €

IMPORT TOTAL 3.889.692,95 €
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