
2019
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Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones físiques o jurídiques, de 
naturalesa privada, i les societats civils o comunitats de béns, Agrupacions d´Interès 
Econòmic (AIE), Unió Temporal d´Empreses (UTE) i empreses d´economía social 
domiciliades o que duguin a terme un projecte d’inversió a les Illes Balears, que 
compleixin els requisits de les microempreses, petites i mitjanes empreses i que 
formalitzin entre l’1 de desembre del 2018 i el 30 de novembre del 2019 operacions 
financeres en les quals es produeixi algun dels requisits següents:

a) Que financin projectes d’inversions de les pimes, sempre que es facin en centres 
productius ubicats a les Illes Balears.

b) Que financin operacions de finançament de liquiditat de pimes, l’activitat principal 
de les quals es faci en centres productius ubicats a les Illes Balears.

Els beneficiaris han de ser socis d´ISBA. Per a més informació, consultau a ISBA.

BENEFICIARIS

Persona física o jurídica que està iniciant o ja ha iniciat, en un temps no 
superior a dos anys, una activitat econòmica en el territori de les Illes Balears, 
amb domicili a les Illes Balears, sempre que no superi els paràmetres de la 
condició de mitjana empresa.

EMPRENEDOR O EMPRENEDORA

Qualsevol activitat de caràcter empresarial, sempre que suposi l’ordenació per 
compte propi dels mitjans de producció, dels recursos humans, o d’ambdós, a fi 
d’intervenir en la producció o distribució de béns o serveis. L’activitat econòmica 
ha de tenir l’objectiu d’obtenir un benefici econòmic, independentment que aquest 
es pugui reinvertir o repartir entre les persones integrants de l’organització.

Resten expressament excloses d´aquesta convocatòria les activitats de promoció 
immobiliària i el joc quan sigui l´activitat principal. 

ACTIVITAT ECONÒMICA
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Es considera PIME (petita i mitjana empresa) l’empresa que compleix, d’acord amb 
l’annex I del Reglament (CE) núm. 800/2008 de la Comissió Europea, els requisits 
següents:
   Tenir menys de 250 treballadors i/o treballadores.
   Tenir una xifra de negoci anual no superior a 50 milions d’euros o bé
   un balanç general anual que no sigui superior a 43 milions d’euros.
   No estar participades en un 25 % o més del seu capital o dels seus drets de vot altres 
empreses que no compleixen els requisits anteriors.
Dins la categoria de PIME, es considera petita empresa la que té menys de 50 
treballadors i/o treballadores, i un volum de negoci anual o un balanç general anual que 
no supera els 10 milions d’euros. Les PIME que no compleixen aquestes 
característiques tenen la condició de mitjana empresa. 
D’altra banda, dins del grup de petites empreses, es considera microempresa la que té 
menys de 10 treballadores i un volum de negoci anual o un balanç general anual que no 
supera els 2 milions d’euros.

PIME

INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
Ús del coneixement tecnològic per crear o millorar els productes, els processos

o els serveis aptes per introduir-los en el mercat. 

Podem acollir-se a aquesta modalitat les persones que ho sol.licitin i que compleixin un dels requisits 
enumerats en el BOIB ( Núm. 159 Fascicle 212-Sec.III-Pàg. 42350).

Conceptes subvencionables en inversió:
Nous actius fixos innovadors que suposin en si mateixos una millora tecnològica qualitativa i 
apreciable, en relació amb els actius existents en l’empresa:

a) Activitats de recerca i desenvolupament, en general.

b) Maquinària amb noves tecnologies incorporades.

c) Sistemes moderns d’informació i comunicació.

d) Vehicles ZERO* emissions o adaptats a minusválids. 

*(Es consideren vehicles ZERO emissions, els vehicles elèctrics 100% i els híbrids endollables) 

Nous actius fixos innovadors que siguin necessaris per posar en marxa novetats o nous projectes 
derivats d’estratègies encaminades a l’obtenció d’avantatges competitius, per mitjà d’innovacions o 
millores apreciables en les àrees de producte, servei o procés:

a) Llançament de nous projectes.

b) Desenvolupament i diferenciació de productes.

c) Nous sistemes de producció.

d) Disseny, qualitat i medi ambient.

e) Utilització de nous materials.
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Estratègia corporativa de creixement per diversificació geogràfica internacional, per 
mitjà d’un procés evolutiu i dinàmic de llarg termini que afecta gradualment les 
diferents activitats de la cadena de valor i l’estructura organitzativa, amb un 
compromís i una implicació creixents dels seus recursos i les capacitats amb l’entorn 
internacional, incloses les inversions estratègiques en immobilitzat expressament 
destinades a l’elaboració o magatzematge de la producció per l’exportació.

Es financen les inversions següents:

a) Diagnòstic i estratègia internacional

b) Estudis de prospecció de mercats

c) Implantació comercial en mercats de destinació

d) Viatges de prospecció

e) Despeses en la participació de fires amb estand propi

INTERNACIONALITZACIÓ

DONA EMPRESÀRIA 

Als efectes d’aquesta línia, els criteris que determinen la condició de dona empresària 
son:

a) Per a les persones físiques, que es tracti de dones que, en la data de formalització de 
l’aval, acreditin estar donades d’alta en l’impost d’activitats econòmiques.

b) Per a les persones jurídiques i assimilats, que es tracti d’empreses que, en la data de 
formalització de l’aval, acreditin que la titularitat de més del 50 % del capital correspon a 
dones, i que, a més, compleixin els següents requisits:

- L’òrgan d’administració ha d’estar compost majoritàriament per dones.

- La direcció general o l’òrgan executiu principal han d’estar composts majoritàriament 
per dones.
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ECONOMIA SOCIAL 

A l’efecte d’aquesta convocatòria, es consideren empreses d’economia social les 
entitats regulades per la Llei 5/2001, de 29 de març, d’Economia Social, quan 
realitzen una activitat econòmica i empresarial.

(Formen part de l’economia social les cooperatives, les mutualitats, les fundacions i 
les associacions que duguin a terme una activitat econòmica, les societats 
laborals, les empreses d’inserció, els centres especials d’ocupació, les confraries de 
pescadors, les societats agràries de transformació (SAT) i, en general, les entitats 
que es regeixin pels principis establerts a la Llei 5/2011).

Operacions financeres a llarg termini (tres anys o més) destinades a la iniciació o la 
millora d’activitats empresarials de dimensió molt reduïda amb una marginalitat 
manifesta d’accés a fonts de finançament, amb un import nominal no superior a 
25.000 euros. 

El microcrèdit no s’ha de complementar amb cap altre finançament aliè addicional. 
Cobreix necessitats de finançament d’inversió (maquinària, equipament informàtic, 
mobiliari, immobles, vehicles, actius fixos productius nous o de segona mà, etc., i 
part del circulant).

MICROCRÈDITS
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Les condicions econòmiques de la línia són:

ISBA SGR

Import màxim: fins a 25.000 euros.

Retenció de capital: 4% (a retornar en cancel·lar el 
préstec).

Despeses d’estudi: Fins a 0,75%

Cost de l’aval:  1,50% anual.

Bonificació CAIB: 1,25% fins al 4t any.

Entitat Financera

Tipus d’interès: Conveni ISBA - EEFF 

Bonificació CAIB: 2% al tipus d’interès.

Comissió d’obertura: Fins a 0,75%.

Cancel·lació: exempta, consultar.

Les inversions finançables són: 
-inversions en béns productius, nous o de segona 
mà.

LÍNIA DE MICROCRÈDITS 

Les condicions econòmiques de la línia són:
ISBA SGR

Retenció de capital: 4% (a retornar encancel·lar el 
préstec).
Despeses d’estudi: fins a 0,75%.
Cost de l’aval: 1,50% anual.
Bonificació CAIB: 1,25%  fins al 4 any.

Entitat Financera

Tipus d’interès: Conveni ISBA - EEFF 
Bonificació CAIB: 2% al tipus d’interès.
Comissió d’obertura: fins a 0,75%.
Cancel·lació: exempta, consultar.
Les inversions finançables són:
-Nous actius fixos innovadors, aquells que suposin 
en si mateixos una millora tecnològica qualitativa i 
apreciable, en relació amb els actius existents a 
l’empresa.
-Activitats de recerca i desenvolupament en 
general. 
-Maquinària amb noves tecnologies incorporades. 
-Sistemes moderns d’informació i comunicació.

LÍNIA D’INVERSIÓ EN INNOVACIÓ 

TECNOLÒGICA
Autònoms 
Cooperatives
Economia Social

Empreses d'inserció

LÍNIA D’INVERSIÓ PER A 

EMPRENEDORS
Les condicions econòmiques de la línia són:
ISBA SGR
Retenció de capital: 4% (a retornar en cancel·lar el 
préstec).
Despeses d’estudi: fins a 0,75%.
Cost de l’aval: 1,50% anual.
Bonificació CAIB: 1,25% fins al 4t any.

Entitat Financera
Tipus d’interès: Conveni ISBA - EEFF 
Bonificació CAIB: 2% al tipus d’interès.
Comissió d’obertura: fins a 0,75%.
Cancel·lació: exempta, consultar.
Les inversions finançables són:
-Finançament orientat a la inversió en actius fixos 
productius per a emprenedors.

LÍNIA D’INVERSIÓ PER A DONES 

EMPRESÀRIES
Les condicions econòmiques de la línia són:
ISBA SGR
Retenció de capital: 4% (a retornar en cancel·lar el 
préstec).
Despeses d’estudi: fins a 0,75%.
Cost de l’aval: 1,50% anual.
Bonificació CAIB: 1,25% fins al 4t any.

Entitat Financera
Tipus d’interès: Conveni ISBA - EEFF 
Bonificació CAIB: 2% al tipus d’interès.
Comissió d’obertura: fins a 0,75%.
Cancel·lació: exempta, consultar.

Economia Col·laborativa

LÍNIES D’AVALS PER A INVERSIÓ
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Les condicions econòmiques de la línia són:

ISBA SGR

Retenció de capital: 4% (a retornar en cancel·lar el 
préstec).

Despeses d’estudi: fins a 0,75 %.
Cost de l’aval: 1,50% anual.
Bonificació CAIB: 1,25% el pimer any 
                     0,625% del segon al quart any

Entitat Financera

Tipus d’interès: Conveni ISBA - EEFF.
Bonificació CAIB: 1 % al tipus d’interès.
Comissió d’obertura: fins a 0,75%.
Cancel·lació: exempta, consultar.

Les inversions finançables són:

-Cobreix les necessitats de finançament d’inversió 
(maquinària, equip informàtic, mobiliari, immobles, 
vehicles, actius fixos productius nous o de segona 
mà, reforma de locals, patents, traspassos, llicències, 
etc.)

 

LÍNIA D’INVERSIÓ PER A PIMESLÍNIA D’INVERSIÓ PER 

LA INTERNACIONALITZACIÓ
Les condicions econòmiques de la línia són:

ISBA SGR

Retenció de capital: 4% (a retornar encancel·lar el 
préstec).

Despeses d’estudi: fins a 0,75%.
Cost de l’aval: 1,50% anual.
Bonificació CAIB: 1,25% fins al 4 any.

Entitat Financera

Tipus d’interès: Conveni ISBA - EEFF 
Bonificació CAIB: 2% al tipus d’interès.
Comissió d’obertura: fins a 0,75%.
Cancel·lació: exempta, consultar.

Les inversions finançables són:

-Diagnòstic i estratègia internacional. 
-Estudis de prospecció de mercats.
-Implantació comercial en mercats de destínació.
-Viatges de prospecció 
-Despeses en la participació de fires amb estand 
propi.

.
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Necessitats puntuals de tresoreria. 

Les condicions econòmiques de la línia són:

ISBA SGR
Retenció de capital: 4% (a retornar en cancel·lar el 
préstec).
Despeses d’estudi: fins a 0,75%.
Cost de l’aval: 1,50% anual.
Bonificació CAIB: 1,25% el pimer any 
       0,625% del segon al quart any

Entitat Financera

Tipus d’interès: Conveni ISBA - EEFF 
Comissió d’obertura: fins a 0,75%.
Cancel·lació: exempta, consultar.

Els conceptes finançables són: 
Necessitats puntuals de tresoreria.

LÍNIA D’AVAL PER A  

CIRCULANT 
Les condicions econòmiques de la línia són:

ISBA SGR

Retenció de capital: 4% (a retornar en cancel·lar el 
préstec).
Despeses d’estudi: fins a 0,75%.
Cost de l’aval: 1,75% anual.
Bonificació CAIB: 1,25% el pimer any 
  0,625% del segon al quart any

Entitat Financera

Tipus d’interès: Conveni ISBA - EEFF 
Comissió d’obertura: fins a 0,75%.
Cancel·lació: exempta, consultar.

Els conceptes finançables són: 
Refinançament d’operacions de préstec o crèdit que 
suposi una millora de les condicions de finançament 
(modificació de termini, reordenació de garanties, etc.).

LÍNIA D’AVAL PER A 

REESTRUCTURACIÓ

LÍNIES D’AVALS PER A LIQUIDITAT
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 www.isbasgr-online.es

La quantia màxima sobre la qual es calcula la bonificació és de 375.000€, amb un màxim dels 7 primers anys de l'operació.

Cost del aval 1,15% en operacions superiors a 150.000€

Boib nº 159,de 20/12/2018*

LIQUIDITAT

Emprenedors
 (fins a dos anys d´activitat)

Innovació Tecnològica *

Tipus 
d'interès Bonificació Apertura Cancel.lació

2%

Retenció Cost aval
Bonificació 

Cost aval Estudi

Inversió Pimes 

ENTITAT FINANCERA ISBA SGR

Dones empresàries

Microcrèdit (≤25.000 €) autònoms, 
Cooperatives, economia social, 

empreses d´inserció o economia 
col·laborativa

Avals per a prestem davant 
l'administració: CDTI, ENISA,

 Mº d'Energia, Turisme i Agenda Digital

ENTITAT FINANCERA ISBA SGR

Tipus 
d'interès

Bonificació
Tipus i 

Obertura Cancel.lació Cost aval Bonificació 
Cost aval EstudiRetenció

Pòlissa de crèdit  (12-36 mesos)
Préstec circulant  (12-84-120 mesos)

Línia de descompte (12-36 mesos)

Refinançament

Línia ISBA-CAIB 2019

Internacionalització

INVERSIÓ

Euribor+ 
(2,50% => 4,50%) 0,75% 0%

1% 0,75% 0%

4% 1,50% 1,25% durant els 
4 primers anys

0,75%

4% 1,50% 1,25% el primer any
0,625% del segon al quart any 0,75%

4% 1,50%
1,25% durant els 
4 primers anys

0,75%

Euribor+ 
(2,50% => 4,50%)

0% 0,75% 0%Euribor+ 
(2,50% => 4,50%)

A negociar amb 
EEFF

0% 0,75% 0%

4% 1,50%
1,25% el primer any

0,625% del segon al quart any 
0,75%

4% 1,75%
1,25% el primer any

0,625% del segon al quart any 
0,75%



MALLORCA: 
C/ Genil, 30 · 07009 Palma 

Tel. 971 461 250 
isba@isbasgr.es

MENORCA:
Av. Fort de l’eau 175 

07701 Maó
Tel. 971 364 580 

menorca@isbasgr.es

EIVISSA I FORMENTERA: 
Avenida Isidoro Macabich, 70                                               

07800 Eivissa
Tel. 971 398 930 

eivissa-formentera@isbasgr.es

 www.isbasgr.es
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