
Desenvolupament Local – Àrea de Subvencions 

Nom de la  
convocatòria  

 
Ajuts als emprenedors i a la microempresa, petita i mitjana 
empresa de les Illes Balears per cobrir els interessos i el cost de 
l’aval d’ISBA, SGR, d’operacions de finançament d’inversions 
productives i liquiditat 
 

BOIB  
 
BOIB Nº181 de 12 de desembre de 2015 
 

Objecte 

a) Inversions productives per al funcionament diari de l’activitat 
productiva.  
b) Inversions vinculades a canvis estratègics.  
c) Inversions vinculades a la internacionalització: diagnòstic i 
estratègia internacional, estudis de prospecció de mercats, 
implantació comercial en mercats de destinació, viatges de 
prospecció i despeses de participació en fires amb estand propi.  
d) Inversions vinculades a R+D+I.  
e) Inversions vinculades a imatge i comunicació: reformes, 
remodelació de mostradors i interiors, canvi d’imatge, elaboració 
i execució de plans de màrqueting, etc., especialment en el 
sector del comerç. 
 
 

Beneficiaris  

 
Persones físiques o jurídiques que compleixin els requisits de 
les microempreses i/o emprendors: 
- que financin projectes d’inversions de les pimes 
- que financin operacions de finançament de liquiditat de pimes 
 

Quantia de 
l’ajuda 

- Per acollir-se a aquests ajuts, han de disposar necessàriament 
d’un aval d’ISBA, SGR.  
- Les quanties de l’ajut del 50 % del cost de l’aval durant els 
quatre primers anys de durada de l’operació original, amb la 
limitació del 0,625 % sobre l’import viu de l’aval a l’inici de cada 
anualitat.  
- En casos específics es finançarà el 100 % del cost de l’aval 
durant els quatre primers anys de durada de l’operació original 
amb la limitació de l’1,25 % sobre l’import del capital viu a l’inici 
de cada anualitat. 
 

Termini 
presentació 
sol·licituds 

Fins al dia 3 de desembre de 2016 
 

 
Servei informació Àrea Desenvolupament Local,  
Ajuntament de Porreres 
 
Plaça de la Vila nº17, tots els dimarts de les 9:00 hores a les 14:00 hores, Llorenç 
Beltran March (Agent de Desenvolupament Local) 
 
 
 
 


