
i·modernització
ajuts per a la modernització de l’estructura 
productiva de l’activitat industrial 

 > Vols modernitzar la teva indústria?
Convocatòria per a l’any 2018 d’una línia d’ajudes destinades a promoure actuacions
d’inversió per a la modernització de l’estructura productiva de l’activitat industrial
de les Illes Balears.

Aquestes ajudes estan enfocades a la promoció del teixit industrial, el foment
de la modernització dels sistemes de gestió i sistemes productius, la millora
del teixit productiu, i el posicionament estratègic de la indústria dins l’àmbit
territorial de les Illes Balears.

> Qui s’hi pot presentar?
Són beneficiàries de les ajudes les petites i mitjanes empreses (PIME) de caràcter
industrial amb els epígrafs de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE)
inclosos en les divisions 2, 3 i 4 de la secció primera corresponent a activitats
empresarials, i que estiguin inscrites en la divisió A, corresponent a establiment
i activitats industrials del Registre Integrat Industrial, o en el Registre Miner
de les Illes Balears de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria.

> Quin tipus de projectes s’hi poden acollir?
Les ajudes consisteixen en tres programes de subvenció destinats a l’adquisició
d’actius fixos i a l’adquisició d’inversions immaterials associades al procés industrial,
que hagin de ser utilitzats o entrar en funcionament per primera vegada.
Programa I. Disseny i innovació: cost de contractació a entitats externes de projectes
de disseny i innovació industrial, i adquisició de prototips.
Programa II. Producció: adquisició de material, accessoris i maquinària per a
la producció.
Programa III. Logística i emmagatzematge: adquisició d’actius materials destinats
a la millora de l’emmagatzematge.
Queden excloses de subvenció aquelles adquisicions d’actius que no es contemplin
a la convocatòria.

> Quines són les actuacions que es poden subvencionar?
Programa I. Disseny i innovació:
_ Projectes de disseny i innovació industrial
_ Adquisició de prototips
Programa II. Producció:
_ Adquisició de maquinària
_ Adquisició d’accessoris, instal·lacions tècniques i TIC
 associades a la maquinària, tant nova com existent
_ Adquisició de motlles i patronatges
_ Adquisició de tancs, barriques, tambors i similars
Programa III. Logística i emmagatzematge:
_ Adquisició d’actius materials per a l’emmagatzematge

> Quina és la quantia de l’ajut?
Les ajudes han de ser instrumentades en forma de subvencions, en funció del tipus
de programa:
Programa I: el percentatge de l’ajuda sobre els costos subvencionables serà com
a màxim del 30% del cost elegible (IVA exclòs), fins a un màxim de 6.000 €.
Programes II i III: el percentatge de l’ajuda sobre els costos subvencionables serà
com a màxim del 50% del cost elegible (IVA exclòs), fins a un màxim de 50.000 €
per al conjunt dels dos programes.

> Quan s’ha d’executar el projecte?
Les inversions objecte de les sol·licituds s’han d’executar i pagar en el període
comprès entre l’11 de novembre de 2017 i el 10 de novembre de 2018
(ambdós inclosos).
El termini per justificar la realització de les activitats subvencionables finalitza
el 10 de novembre de 2018, o en la data que s’estableixi a la Resolució de concessió,
si aquesta fos posterior.
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> Fins quan es pot sol·licitar la subvenció?
El termini per presentar les sol·licituds comprèn de dia 6 de juliol fins
dia 6 de setembre de 2018, ambdós inclosos, o fins que s’esgoti la quantia 
econòmica assignada.

> Quin és l’import de la convocatòria?
L’import econòmic d’aquesta convocatòria és de dos milions quatre-cents 
setanta mil euros (2.470.000 €) a càrrec dels pressupostos generals 
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de l’any 2018.
Sempre que la disponibilitat pressupostària ho permeti, es podrà 
incrementar l’import d’aquesta convocatòria.

2018-2025

PLA 
D’INDÚSTRIA

ILLES BALEARS

informació:+
Direcció General de Política Industrial
C. del Bastió d’en Sanoguera, 2, 07002 Palma
Telèfon: 971 784 995
http://industria.caib.es
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