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 de!nicions i conceptes
de l'annex 3 d'aquesta Resolució, i que compleixin els requisits de les micro,
petita i mitjana empresa en les quals es produeixi algun dels requisits
següents:
a) Que !nancin projectes d'inversions de les pimes, sempre que es facin a
centres productius ubicats a les Illes Balears.
b) Que !nancin operacions !nanceres de liquiditat de pimes, l'activitat
principal de les quals es faci acentres productius ubicats a les Illes Balears.
Els emprenedors en procés de creació empresarial també poden ser
bene!ciaris de l'ajut, però han d'acreditar l'inici 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 producció o els recursos humans, o
d'ambdós, a ! d'intervenir en la producció o la distribució de béns o serveis.
L'activitat econòmica ha de tenir per objectiu obtenir un bene!ci 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'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 determinades categories d'ajut compatible amb
el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat, sobre
Efectius i límits !nancers que de!neixen 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) 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 treballadores i una xifra de negoci anual o
un balanç general anual que no superen la quantia de 2.000.000 d'euros.

INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
Us del coneixement tecnològic per crear o millorar els productes, els
processos o els serveis aptes per introduir-los en el mercat.
Conceptes subvencionables:
Finançament d'inversió en la producció, desenvolupament o
implementació de nous o substancialment millorats:
- Productes, processos i serveis
- Mètodes de producció o entrega
- Innovació de processos o innovació organitzativa en la qual existeix un risc
d'obsolescència tecnològica, industrial o cessament del negoci.

INTERNACIONALITZACIÓ
Estratègia corporativa de creixement per diversi!cació geogrà!ca
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 a l'exportació.
Conceptes subvencionables:
Finançament d'inversió destinada a garantir els compromisos, !nancers o
no !nancers, assumits per les pimes i orientats a que s'incrementi la seva
activitat internacional.

DONA EMPRESÀRIA
Als efectes d'aquesta línia, els criteris que determinen la condició de dona
empresària són:
a) Per a les persones físiques, que siguin 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 siguin 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 requisits
següents:
- 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.

ECONOMIA SOCIAL
A l'efecte d'aquesta convocatòria, es consideren empreses d'economia
social les entitats regulades per la Llei 5/2011, 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.

MICROCRÈDITS
Operacions !nanceres 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 fons de !nançament, amb un import
nominal no superior a 25.000 euros. El microcrèdit no s'ha de complementar
amb cap altre !nançament aliè addicional. Cobreix necessitats de
!nançament d'inversió (maquinària, equipament informàtic, mobiliari,
immobles, vehicles, actius !xos productius nous o de segona mà, etc., i part
del circulant).

INDÚSTRIA CREATIVA I CULTURAL
Als efectes d'aquesta convocatòria es considera industria creativa i cultural
la de!nida per l'UNESCO com “Aquellos sectores de actividad organizada
que tienen como objeto principal la producción o la reproducción, la
promoción, la difusión y/o la comercialización de bienes, servicios y
actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial.”

SOSTENIBILITAT I ECONOMIA
CIRCULAR
Finançament d'inversió en actius !xos productius destinats a contribuir als
objectius de desenvolupament sostenible, fonamentalment en matèries
mediambientals, en concret, aquelles que contribuiran a reduir
substancialment els riscs per al medi ambient, o altres efectes negatius
derivats de l'ús de recursos, en almenys un dels cinc criteris considerats
d'inversió sostenible:
- Descarbonització, e!ciència energètica i noves fonts d'energia sostenible.
- Ús e!cient de recursos i economia circular aplicada a la millora de reducció
dels residus, la reutilització, reciclat i apro!tament de matèries primes
secundàries.
- Optimització dels recursos hídrics.
- Manteniment dels ecosistemes marins, costaners i terrestres.
- Millora de la qualitat i productivitat del sòl i implementació de pràctiques
sostenibles respecte a aquest.

LIQUIDITAT
Conceptes subvencionables:
Finançament que no estigui directament vinculada a una nova inversió en
actius, tingui per objecte cobrir altres necessitats de liquiditat 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 administració i organisme públic.
Queden expressament excloses les operacions de factoring sense recurs.

REESTRUCTURACIÓ FINANCERA
Conceptes subvencionables:
Reestructuració !nancera Finançament d'operacions en les quals per raons
econòmiques o legals relacionades amb di!cultats !nanceres, actuals o
previsibles, del titular, es modi!quen les condicions !nanceres amb
l'objectiu de facilitar el pagament del deute.
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