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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.

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

Resten expressament excloses d'aquesta convocatòria les activitats de promoció im-
mobiliària i el joc quan sigui l'activitat 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 determi-
nades 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 empre-
ses 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) Ser una empresa autònoma, per no estar participada en un 25 % o més del seu cap-
ital o dels seus drets de vot per altres empreses o grups d'empreses que no compleix-
en els requisits anteriors.

En la categoria de pime, es considera petita empresa la que té menys de 50 persones tre-
balladores 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 treballadores i una xifra de negoci anual o un balanç general anual que no 
superen la quantia de 2.000.000 d'euros.
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CREDIT ISBA ESPECIAL COVID INVERSIO / LIQUIDITAT

Modalitat Préstec per Inversió i / o liquiditat

Import màxim 70.000 euros.

Terminis: Fins a 8 anys, depenent de la capacitat de reemborsament.

Carència: Fins a 24 mesos de carència.

Sense garanties personals dels socis.

Compromís d'ISBA SGR de, en cas de reclamació judicial, limitar l'embargament dels seus béns.

Basat en l'anàlisi de viabilitat dels negocis, de manera que s'ha de presentar un pla de viabilitat a 3 anys. Basat en l'anàlisi de viabilitat dels negocis, de manera que s'ha de presentar un pla de viabilitat a 3 anys. 

Els empresaris en el moment de la concessió hauran de trobar-se al corrent de pagaments amb Hisenda, seguretat social, no tenir 
deutes en mora amb entitats de crèdit o amb altres creditors.

Les empreses no poden trobar-se en situació de Fons Propis negatius o situació de dissolució.
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Fins a 70.000€ 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

CRÈDIT ISBA 
LIQUIDITAT
Fins a 70.000€ 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
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EURIBOR + (1,50% => 2,50%)

0,75%

0,00%

4,00%

1,90%

0,75%

Aplica als següents CNAE: 47, 4931, 4932, 4939, 5110, 5221, 5222, 5223, 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629, 5630, 7711, 7721, 
7734, 7911, 7912, 7990, 8230, 8299, 9004, 9102, 9103, 9104, 9311, 9321, 9329.  
Import màxim 70.000 €. 

En societats, ISBA no prendrà garanties personals dels socis. En Autònoms, ISBA es compromet, en cas de reclamació judicial, a 
limitar l'embargament dels seus béns.

La bonificació al tipus d'interès té 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%* 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

-1,25% FINS AL 5È ANY

-1,50%
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