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T’ajudam a modernitzar el teu establiment

La Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius 
t’ofereix una línia d’ajuts que subvenciona les actuacions
per millorar i modernitzar el comerç i determinades empre-
ses de serveis. Enguany, s’hi ha inclòs com a novetat
la subvenció de despeses corrents produïdes durant l’estat 
d’alarma per als beneficiaris que, a més d’haver fet alguna 
inversió o millora en el seu establiment, s’hagin vist afectats 
per la crisi de la COVID-19.

Qui s’hi pot acollir?

Titulars de petites empreses del sector del comerç detallista
o de determinades empreses de serveis amb seu social
a les Illes Balears i establiment ja existent situat en territori
de les Illes Balears, i que exerceixin alguna de les activitats 
que es detallen en la convocatòria publicada en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears que hagin fet alguna inversió
o millora en el seu establiment.

Quines són les actuacions que es poden subvencionar?

• Inversions per a la millora tecnològica encaminada
a potenciar el comerç electrònic en establiments de venda 
presencial (aplicacions informàtiques, creació o millora
del lloc web, allotjament i adquisició d’equipament informàtic).

• Inversions que impliquin un avenç cap a una economia
baixa en carboni, la millora de l’eficiència energètica
i la sostenibilitat (adquisició i instal·lació d’aparells
o sistemes d’il·luminació de baix consum, adquisició
i instal·lació d’aparells de climatització i/o de conservació 
d’aliments que suposin una reducció del consum energètic, 
altres inversions que suposin una millora de la qualificació
en el certificat d’eficiència energètica, instal·lació de punts

de recàrrega per a vehicles elèctrics i implantació de sistemes 
de gestió energètica).

• Inversions per millorar l’accessibilitat i per eliminar barre-
res arquitectòniques.

• Adquisició i instal·lació de l’equipament necessari
per a la modernització de l’establiment (mobiliari, ma-
quinària, instal·lacions, sistemes d’alarma i seguretat, TPV).

• Adquisició i instal·lació de l’equipament necessari per
a la millora de la imatge de l’establiment (retolació comercial, 
interior i exterior). Per a aquests tipus d’inversions es reco-
mana aplicar la Guia de bones pràctiques per a la imatge ex-
terior dels locals comercials, editada per aquesta Conselleria 
i l’IDI (Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears).

• Obres i reformes que comportin la millora i modernització
de l’establiment.

• Despeses corrents produïdes durant l’estat d’alarma (aigua, 
llum, arrendaments, compra d’EPI relacionats amb la crisi 
de la COVID-19, etc., respecte al local en què es desenvolupa 
l’activitat subvencionable)  a aquells beneficiaris que hagin 
duit a terme alguna de les actuacions descrites en els punts 
anteriors i que s’hagin vist afectats per la crisi sanitària del 
COVID-19.

• Obres i reformes generals per adaptar el local a les mesu-
res de protecció a causa de la situació provocada
per la COVID-19.

Quin ha de ser l’import mínim de les actuacions 
per demanar la subvenció?
L’actuació presentada ha de tenir un cost elegible mínim
de 2.000 €, sense IVA, i excloses les despeses corrents subven-
cionables.

Quina és la quantia de la subvenció?

La quantia de la subvenció és del 70 % del cost elegible
del projecte (IVA exclòs), més un 10 % del cost elegible del 
projecte (IVA exclòs), amb un màxim de 600 € per pagar des-
peses corrents produïdes durant l’estat d’alarma, respecte 
als beneficiaris afectats per la crisi de la COVID-19 que hi 
tenguin dret, segons el que preveu l’apartat tercer de la con-
vocatòria, i amb un total màxim de 8.000 € per beneficiari. 
En cap cas la quantia total màxima de la subvenció, incloses 
les despeses corrents respecte als que hi tenguin dret, per a 
un mateix beneficiari pot ser superior als 8.000 €.

Quin és l’import de la convocatòria?
L’import econòmic d’aquesta convocatòria és d’1.009.000 €.

Quan s’ha d’executar el projecte?
Els justificants de la inversió subvencionada, és a dir,
les factures i els seus pagaments, s’han d’executar i pagar 
dins el període comprès entre el 16 d’octubre de 2019
i el 15 d’octubre de 2020, ambdós inclosos.

Respecte a les factures relacionades amb les despeses 
corrents dels beneficiaris que hi tenguin dret, tant les factu-
res com els seus pagaments, així com els pagaments dels 
arrendaments, han d’estar inclosos durant el període com-
près entre la declaració de l’estat de l’alarma (14 de març
de 2020) i el 15 d’octubre de 2020, però les despeses produï-
des s’han d’haver generat durant el període en el qual hagi 
estat declarat l’estat d’alarma.

Fins quan es pot sol·licitar la subvenció?
El termini per presentar la sol·licitud acaba el dia  4 de juliol
de 2020.

Trobareu la convocatoria de la subvenció al web: comerc.caib.es
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