Teixit empresarial. Ajudes directes.
6.20 Convocatòria per concedir ajuts destinats a promoure actuacions
d’inversió per a la modernització de l’estructura productiva de l’activitat
industrial per a l’any 2020, així com la continuïtat d’empreses amb caràcter
industrial afectades per la crisi de la COVID-19.
Sinopsi ajuda

Òrgan gestor
Beneficiari

Quantia

Els ajuts 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, i a sufragar part de les
despeses corrents que hagin hagut d'atendre les empreses que
s'hagin vist afectades per la crisi sanitària de la COVID-19.
Per a la concessió dels ajuts que estableix aquesta convocatòria
s'aplicarà un criteri de resolució per rigorós ordre d'entrada de les
sol·licituds en el Registre.
Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius
Són beneficiàries les empreses de caràcter industrial amb els
epígrafs de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) inclosos
en les divisions 2, 3, 4 i 691.2 de la secció primera corresponent a
activitats empresarials, i que estiguin inscrites en la divisió A
corresponent a establiments i activitats industrials del Registre
Integrat Industrial, o en el Registre Miner de les Illes Balears de la
Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius. També
en són beneficiàries les empreses incloses en el grup 504 de l'IAE
de la secció primera corresponent a activitats empresarials, i que
estiguin inscrites en la divisió B corresponent a les empreses de
serveis relatives a l'activitat industrial del Registre Integrat
Industrial.
El crèdit assignat a aquesta convocatòria és 4.500.000 euros.
1. Els ajuts que es regulen revesteixen la modalitat de
lliurament dinerari sense contraprestació i s'han
d'instrumentar en forma de subvencions, com s'indica a
continuació.
1.1 Per al programa I. Disseny i innovació:
Aquests ajuts s'han d'instrumentar en forma de
subvencions del 50 % de l'import de la factura (IVA
exclòs) de les despeses d'adquisició dels actius,
documentació tècnica i inversions incloses en

l'apartat tercer de la convocatòria, en el qual la
suma de totes les despeses subvencionables sigui
igual o superior a 1.000 euros, IVA exclòs.
L'import
màxim
subvencionable
d'aquest
programa és de 6.000 euros per beneficiari
1.2 Per al programa II. Producció, logística i
emmagatzematge.
Aquests ajuts s'han d'instrumentar en forma de
subvencions del 50 % de l'import de la factura (IVA
exclòs) de les despeses d'adquisició dels actius i
inversions inclosos en l'apartat tercer de la
convocatòria, en el qual la suma de totes les
despeses subvencionables sigui igual o superior a
1.000 euros, IVA exclòs.
L'import màxim subvencionable del conjunt
d'aquest programa és de 15.000 euros per
beneficiari.
1.3 Per al programa III. Despeses corrents
produïdes durant l'estat d'alarma.
Aquests ajuts s'han d'instrumentar en forma de
subvencions del 100 % de la factura (IVA exclòs) de
les despeses corrents incloses en l'apartat tercer de
la convocatòria, en el qual la suma de totes les
despeses subvencionables sigui igual o superior a
200 euros, IVA exclòs.
L'ajut serà com a màxim el 25 % de l'import
concedit dels programes I i II (d'acord amb els
barems descrits anteriorment).
2. No s'admeten els tiquets de caixa com a justificants de la
inversió, en cap cas.
Requisits

Requisits del beneficiari:
a) Estar al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat
Social.perquè la Conselleria de Transició Energètica i
Sectors Productius pugui comprovar d'ofici que la persona
o l'entitat sol·licitant està al corrent d'aquesta obligació,

b)

c)

d)

e)

f)

excepte en cas de denegació expressa del consentiment.
En aquest cas, la persona o entitat sol·licitant ha d'aportar
el certificat corresponent, juntament amb la sol·licitud dels
ajuts.
Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb
l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
abans de la proposta de resolució. La sol·licitud dels ajuts
implica l'autorització perquè la Conselleria de Transició
Energètica i Sectors Productius pugui comprovar d'ofici
que la persona o l'entitat sol·licitant està al corrent
d'aquestes obligacions, excepte en cas de denegació
expressa del consentiment. En aquest cas, la persona o
l'entitat sol·licitant ha d'aportar els certificats
corresponents, juntament amb la sol·licitud dels ajuts.
Poden ser beneficiàries dels ajuts les persones i entitats el
centre de treball de les quals estigui situat a la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
El beneficiari ha de complir les exigències imposades per
la normativa en matèria de seguretat industrial i minera, i
qualsevol altra que hi sigui aplicable.
El beneficiari, per a l'obtenció dels ajuts, ha de presentar la
sol·licitud en els termes i amb els requisits que
s'estableixen en els punts setè i onzè d'aquesta
convocatòria.
En cas que el sol·licitant de la subvenció sigui una persona
física ha d'estar inscrita en el règim especial de
treballadors autònoms o en un règim alternatiu
equivalent.

NOTA:
En queden excloses com a beneficiàries:
a) Les societats públiques i les entitats de dret públic, així com qualsevol
empresa o organització en la qual la participació d'aquests ens sigui
majoritària.
b) No poden obtenir la condició de beneficiaris els sol·licitants que es
trobin en alguna de les circumstàncies que preveu l'article 10 del Text
refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de
28 de desembre.

c) Les unions temporals d'empreses (UTE).
Actuacions subvencionables:

1. Són susceptibles de subvenció les actuacions d'inversió
per a la implantació de nous centres productius, així com
per a l'ampliació, millora o modernització dels ja existents.
2. Els centres productius en els quals es faci la inversió han
d'estar situats a la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
3. Es consideren subvencionables les inversions instal·lades,
en funcionament, facturades i pagades en el període que
va de l'11 de noviembre de 2018 al 10 de novembre de
2020, ambdós inclosos, sense que hi hagi la possibilitat de
prorrogar-lo. D'altra banda, les despeses corrents
subvencionables del punt 4.3. seran les produïdes durant
l'estat d'alarma; per tant, aquest serà el període
subvencionable.
No són subvencionables les inversions realitzades en el
període que va de l'11 de novembre de 2018 al 10 de
novembre de 2019 per les entitats que ja varen ser
beneficiàries d'una subvenció de les previstes en la
convocatòria per concedir ajuts destinats a la
modernització de l'estructura productiva de l'activitat
industrial de la Conselleria de Transició Energètica i
Sectors Productius per a l'any 2019. Aquestes empreses
només poden sol·licitar ajuts per inversions instal·lades, en
funcionament, facturades i pagades en el període que va
de l'11 de novembre de 2019 al 10 de novembre de 2020.

Tenen la consideració d'inversions o despeses subvencionables
les següents:
1. Per al programa I. Disseny i innovació:
a. Cost de contractació a entitats externes de projectes de
disseny i innovació industrial, encaminades a adquirir
nous coneixements i aptituds que puguin ser útils per
desenvolupar nous productes, processos o serveis, o
que permetin millorar considerablement els ja
existents.
b. Adquisició de prototips que han de ser utilitzats als
centres de treball de l'entitat sol·licitant situats a les
Illes Balears.
2. Per
al
programa
II.
Producció,
logística
i
emmagatzematge:

a. Adquisició i instal·lació de maquinària per instal·lar
en un centre de treball de l'entitat sol·licitant,
relacionada directament amb l'activitat de
l'empresa.
A aquest efecte, s'entén per màquina la definició
recollida en l'article 2.2 del Reial decret 1644/2008,
de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les normes
per a la comercialització i posada en servei de les
màquines, amb les exclusions establertes en
l'article 1.3 del Reial decret esmentat.
Dins aquest punt, s'ha de preveure l'adquisició
d'elements i maquinària de transport intern.
b. Adquisició i instal·lació d'accessoris, instal·lacions
tècniques i TIC associats i integrats a la maquinària
indicada en el punt anterior.
c. Adquisició i instal·lació d'accessoris, instal·lacions
tècniques i TIC associats i integrats a la maquinària
existent en el centre de treball.
d. Adquisició i instal·lació de motlles i patrons per a la
fabricació de productes, que han de ser utilitzats en
els centres de treball de l'entitat sol·licitant situats
a les Illes Balears.
e. Adquisició i instal·lació de sistemes de fred i calor
industrial en fàbriques de producció, magatzems i
similars. En cap cas se subvencionarà la instal·lació
de sistemes destinats a atendre la demanda de
benestar i higiene de les persones.
Dins aquesta inversió, sí que es preveurà la
substitució dels sistemes d'alimentació energètica
dels sistemes indicats anteriorment. En cap cas es
consideren subvencionables les instal·lacions
elèctriques d'enllaç i d'altres sistemes d'alimentació
energètica destinats a altres receptors que no
siguin els dels sistemes de fred i calor.
f. Adquisició i instal·lació de tancs, barriques,
tambors i similars destinats a les fases de
fermentació, maduració, repòs o clarificació del
procés productiu de vi, cervesa, licors o productes
assimilables, que han de ser utilitzats en els centres
de treball de l'entitat sol·licitant situats a les Illes
Balears.
g. Adquisició i instal·lació d'actius materials i
immaterials
destinats
a
la
millora
de

l'emmagatzematge que permetin una millora en la
logística del producte.
3. Per al programa III. Despeses corrents produïdes durant
l'estat d'alarma, com poden ser aigua, llum, lloguers,
compra d'EPI relacionats amb la crisi de la COVID-19, i
similars, respecte al local en què es desenvolupa el procés
productiu. Els beneficiaris també ho hauran de ser
d'actuacions subvencionables descrites en els programes
I i/o II esmentats anteriorment.
NOTA:
1.

a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)

l)

2.

Documentació

Queden excloses de subvenció les adquisicions d'actius que no es facin
d'acord amb els requisits d'aquesta Resolució, així com les que no vagin
acompanyades de la documentació a la qual es refereix l'apartat vuitè,
i, en particular, queden expressament excloses les inversions següents:
La compra de béns d'equipament usats.
La compra de vehicles de transport i l'adquisició i instal·lació de
maquinària sobre aquests, excepte quan es tracti de transport interior
de l'activitat industrial no habilitats per circular per via pública.
L'adquisició de terrenys.
L'adquisició de locals i immobles.
La compra d'eines.
Les finances, inversions financeres i similars.
L'adquisició d'accessoris i recanvis de vehicles.
Els treballs realitzats pel sol·licitant de l'ajut.
L'adquisició d'empreses o societats, o de part d'aquestes.
L'adquisició tant material com immaterial destinada a la digitalització
del sistema productiu, com poden ser l'adquisició d'ordinadors, PDA
(personal digital assistant), impressores, etc., així com el programari
relacionat amb aquests.
Compra de béns destinats a la venda o lloguer.
Les inversions o actuacions que hagin rebut ajuts en anteriors
convocatòries destinades a promoure actuacions d'inversió per a la
modernització industrial convocades per la Direcció General de Política
Industrial.
No es consideren despeses subvencionables:
a) Els imposts, les taxes i els tributs.
b) Les adquisicions mitjançant qualsevol tipus d'arrendament
financer, com poden ser rènting, lísing i similars.
c) Els desplaçaments, la manutenció i les dietes de personal.
d) Les nòmines o qualsevol despesa derivada del personal de
l'empresa.

Model de memòria técnica:
http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4291850
Documentació en poder de l’administració:
http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/3732818

1. Documentació genèrica:
1.1 Original de la sol·licitud de subvenció, segons el
model de l'annex 2 d'aquesta convocatòria,
degudament emplenat i signat correctament, en el
qual figuri un resum econòmic de l'actuació
prevista, d'acord amb el punt segon d'aquesta
convocatòria, i els seus pressuposts corresponents.
1.2 En cas de persones jurídiques:
Documentació acreditativa de les facultats de
representació de la persona que signa la sol·licitud
d'ajut com a representant de l'empresa
beneficiària, com pot ser l'escriptura de poders de
representació o documents similars.
1.3 Respecte de l'acreditació de les obligacions
tributàries, la sol·licitud d'ajuts implica l'autorització
perquè la Conselleria de Transició Energètica i
Sectors Productius pugui obtenir de l'Agència
Estatal de l'Administració Tributària i de l'Agència
Tributària de les Illes Balears la informació relativa
al compliment d'aquestes obligacions, excepte en
cas de denegació expressa del consentiment. En
aquest cas, la persona o l'entitat sol·licitant ha
d'aportar el certificat corresponent, juntament amb
la sol·licitud dels ajuts.
1.4 Pel que fa a l'acreditació del requisit d'estar al
corrent de les obligacions amb la Seguretat Social,
la sol·licitud dels ajuts implical'autorització perquè
la Conselleria de Transició Energètica i Sectors
Productius pugui obtenir de la Tresoreria General
de la Seguretat Social la informació acreditativa del
compliment d'aquesta obligació, excepte en cas de
denegació expressa del consentiment. En aquest
cas, la persona o l'entitat sol·licitant ha d'aportar el
certificat corresponent, juntament amb la
sol·licitud dels ajuts.
1.5 Declaració responsable de veracitat de les dades
bancàries aportades, que estarà inclosa en la
sol·licitud.
1.6 Declaració de no trobar-se en cap de les
circumstàncies de l'article 10 del Text refós de la
Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu
2/2005, de 28 de desembre, que estarà inclosa en
la sol·licitud.

1.7 Declaració relativa als ajuts de minimis, que estarà
inclosa en la sol·licitud.

Més
informació
web oficial

Sol·licitud

2. Documentació tècnica:
2.1 Memòria tècnica, en la qual s'han d'especificar
aspectes com l'activitat industrial que es
desenvolupa, el centre de treball on es du a
terme l'actuació, tots els ajuts que hagi sol·licitat
o obtingut per a la mateixa inversió, l'abast, les
característiques i la repercussió de la inversió
que s'ha de fer, i les despeses o inversions
previstes amb l'IVA desglossat amb els
pressuposts o proformes corresponents
d'acord amb l'apartat tercer, punt 4. En cas que
l'actuació es dugui a terme sobre una màquina
existent (apartat tercer 4.2. ), s'haurà d'aportar
una fotografia de la màquina i de la placa de
característiques d'aquesta.
2.2. Pressuposts, factures proforma o document
equivalent de les inversions que es vulguin dur a
terme, o factures en cas que la inversión estigui
feta.
https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/3007239
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2994453&lang=ca&
coduo=6
Bases de la convocatòria:
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/122/1062830
1. El termini per presentar les sol·licituds és d’un mes, o fins
que s'exhaureixi la quantia econòmica assignada en
aquesta convocatòria. Començarà dia 21 de juliol de 2020
a les 00:00 hores fins dia 21 d'agost de 2020 a les 23.59
hores.
2. La tramitació de la sol·licitud s'ha de fer obligatòriament
per via telemàtica. La sol·licitud que s'ha d'adjuntar en el
tràmit ha de ser original. Es considera original si està
firmada digitalment pel titular o pel representant legal. No
és vàlid el document firmat digitalment i escanejat amb
posterioritat.
3. El model de sol·licitud que s'ha de presentar és el que
figura en l'annex 2 d'aquesta convocatoria o pitjant el
següent enllaç:

http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4291848
NOTA:
El termini per justificar la realització de les activitats subvencionades finalitza
el 11 de novembre de 2020 o en la data que estableixi la resolució de
concessió, si és posterior.

Suport

Servei o Secció responsable
Servei de la UDIT, la ITV i el Registre Industrial
C/ del Bastió d'en Sanoguera, 2.
Tel.: 971784995 - Fax: 971784569
ri@dgindust.caib.es
MANUALS:
Les eines gratuïtes que es recomana per signar PDF són:
- El
programa
Adobe
Reader
DC:
https://get.adobe.com/es/reader/
Podeu consultar el següent manual "Firmar un document
pdf amb Adobe Reader"
- El programa Autofirma de l’Administració General de
l’Estat: http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.ht
ml

