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BENEFICIARIS
Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts les persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada, i les societats civils 
o comunitats de béns, les agrupacions d'interès econòmic (AIE), les unions temporals d'empreses (UTE) i empreses 
d'economia social, d'acord amb les definicions i conceptes de l'annex 3 d'aquest Resolució, i que compleixin els req-
uisits de les micro, petita i mitjana empresa en les quals es produeixi algun dels requisits següents: 

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

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

Els emprenedors en procés de creació empresarial també poden ser beneficiaris de l'ajut, però han d'acreditar l'ini-
ci de l'activitat abans que es pagui l'ajut, en els termes que estableix l'article 17.1 del Decret 29/2011, d'1 d'abril.

Emprenedor-a
Persona física o jurídica que està iniciant o ja ha iniciat, dins els darrers dos anys naturals anteriors al 
de la convocatòria, una activitat econòmica en el territori de les Illes Balears, i sempre que no superi els 
paràmetres de la condició de mitjana empresa. En el supòsit que aquests haguessin optat per una 
forma societària, tant mercantil com civil, s'aplicaran per analogia els paràmetres establerts per a la 
dona empresària en l'apartat A.6 b.

Activitat Econòmica
Qualsevol activitat de caràcter empresarial, sempre que suposi l'ordenació per compte propi dels mitjans de pro-
ducció o els recursos humans, o d'ambdós, a fi d'intervenir en la producció o la distribució de béns o serveis. L'activ-
itat econòmica ha de tenir per objectiu obtenir un benefici econòmic,  independentment que es pugui reinvertir o 
repartir entre els integrants de l'organització.

Resten expressament excloses d'aquesta convocatòria les activitats de promoció immobiliària i el joc quan sigui l'ac-
tivitat principal.

Pime
Empresa que compleix els requisits següents, d'acord amb l'annex I del Reglament (CE) núm. 651/2014 de la 3. 
Pime Comissió de 17 de juny de 2014 pel qual es declaren determinades categories d'ajut compatible amb el 
mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat, sobre Efectius i límits financers que defineixen les 
categories de les empreses i tipus d'empreses considerats pel seu càlcul:

a) Tenir menys de 250 persones treballadores.

b) Tenir una xifra de negoci anual no superior a 50.000.000 d'euros o un balanç anual no superior a 
43.000.000 d'euros.

c)c) Ser una empresa autònoma, per no estar participada en un 25 % o més del seu capital o dels seus drets 
de vot per altres empreses o grups d'empreses que no compleixen els requisits anteriors.

En la categoria de pime, es considera petita empresa la que té menys de 50 persones treballadores i una xifra de 
negoci anual o un balanç general anual que no superen la quantia de 10.000.000 d'euros.

D'altra banda, en el grup de petites empreses, es considera microempresa la que té menys de deu persones tre-
balladores i una xifra de negoci anual o un balanç general anual que no superen la quantia de 2.000.000 d'euros.



INVERSIÓ
Finançament vinculat a una nova inversió en actius, reforma i ad-
equació de locals o naus, adquisició de maquinaria, adquisició de 
vehicles industrials o qualsevol tipus de millora dins l’empresa

LIQUIDITAT
Finançament que no estigui directament vinculada a una nova in-
versió en actius, tingui per objecte cobrir altres necessitats de li-
quiditat de les pimes i es formalitzi amb un contracte de préstec, 
pòlissa de crèdit o un altre tipus de document amb una entitat de 
crèdit o administración i organisme públic. 

EMPRENEDOR
Financiació destinada a cobrir qualsevol tipus de  necessitats que 
poden sorgir en la fase inicial d'un projecte: instal·lacions i béns 
d'equip, creació de pàgines web, adequació de local o naus, mobi-
liari, etc.

AVALS PER PROJECTES I + D
Pot incloure avals davant l'administració com puguin ser CDTI, 
Enisa, Ministeri de Energia, Turisme i Agenda Digital
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CRÈDIT ISBA 
INVERSIÓ

Fins a 750.000€ per 
empresa, autònom o empresa, autònom o 

grup econòmic. Préstec 
amb termini màxim de 
15 anys amb possibilli-
tat de fins a 24 mesos 

de carència

CRÈDIT ISBA 
LIQUIDITAT

Fins a 300.000€ per 
empresa, autònom o 

grup econòmic. 
Préstec amb termini Préstec amb termini 

màxim de 8 anys amb 
possibillitat de fins a 24 

mesos de carència

Fins a 300.000€ per 
empresa, autònom o 

grup econòmic. 
Termini: 12 i 36 mesos

CRÈDIT ISBA 
EMPRENEDOR

Avals per a préstecs 
davant de l’adminis-

tració: CDTI, Enisa, Mº 
de Energía, Turismo y 

Agenda Digital

Fins a 300.000€.
Inversióy liquiditat. 

Préstec amb termini 
màxim de 8 anys amb 

possibillitat de fins a 24 
mesos de carència

AVALS PER A
PROJECTES I+D

PÒLISSA DE
CRÈDIT ISBA
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CANCEL.LACIÓ
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TIPUS D’INTERÈS *
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EURIBOR + (1,50% => 2,50%)

0,75%

0,00%

4,00%

1,25%

0,75%

La quantia màxima sobre la qual es calcula la bonificació al tipus d’interès és de 375.000€, amb el límit dels 5 primers anys de l’operació.

* Durant el primer any de l’operació financera, el tipus d’interès ha de ser , com a mínim, el 1,50%

Boib nº 18 d’11 de febrer de 2021
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