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INTRODUCCIÓ
“Les Illes Balears tenen l'oportunitat única de situar-se a l'avantguarda de la Societat de la
Informació amb un compromís públic i privat per a una nova alternativa social i econòmica
sostenible, desestacionalitzada, d'alt valor afegit i basada en el coneixement.”
En una conjuntura històrica en què l'economia i la competència són globals, les nostres illes
han de trobar un model de creixement que respecti els eixos fonamentals d'una societat
moderna, oberta i amb projecció de futur: la sostenibilitat en territori i població, la vocació
internacional, la desestacionalització de l'activitat productiva, l'ocupació de qualitat i
l'excel·lència formativa.
L’any 2006 la Unió Europea elabora la iniciativa
“i2010, una societat de la informació europea per al
creixement i l'ocupació”. En línia amb el cicle de
governança de Lisboa, es marca tres objectius
estratègics:
- Espai únic europeu de la informació
- Reforç de la innovació i la inversió en la investigació sobre les TIC
- Societat europea de la informació basada en la inclusió, que fomenta el creixement
i l'ocupació d'una manera coherent amb el desenvolupament sostenible i que dona
prioritat a la millora dels serveis públics i la qualitat de vida.
Ens fixam en la definició més acceptada d’aquest concepte, que prové de la Comissió
Brundtland (ONU, 1987): el desenvolupament sostenible és el desenvolupament que
satisfà les necessitats del present sense comprometre la capacitat de les generacions
futures per a satisfer les seves pròpies necessitats.
Les noves tecnologies de la informació i comunicació (TIC) ofereixen a la societat balear
una oportunitat de creixement competitiu i sostenible amb dades que permeten dibuixar
un horitzó optimista per a la nostra Comunitat:
- la penetració d'Internet a les llars es troba entre les més altes de l'Estat espanyol;
- la nostra principal indústria, el turisme, és intensiva en l'ús i explotació de les noves
tecnologies;
- Balears és líder nacional en percentatge de reserves turístiques a través de Internet.
- l'aportació al PIB balear de les tecnologies de la informació i la comunicació i les
telecomunicacions és del 5,6% pel 2008 (Font: Conselleria d’Economia, Hisenda i
Innovació)
- l'aportació de les tecnologies de la informació i la comunicació, i les
telecomunicacions, als nostres indicadors d'R+D+i, supera el 50% de pes relatiu;
- la tecnologia balear aplicada al sector turístic i els nostres serveis avançats al
turisme, oci i cultura, són un referent nacional i internacional; i
- les Illes Balears compten amb estructures de suport madures i competitives
(ParcBit, Universitat de les Illes Balears, centres tecnològics d’innovació, etc.).
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Abast del pla
Aquest pla d’impuls al sector TIC es defineix en un marc temporal entre el 2010 i el 2014 i
en l’àmbit geogràfic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Es tracta d’un pla marc que recull totes les actuacions públiques i privades que
repercuteixen en el sector, les ordena i prioritza en base als objectius que es defineixen.

Antecedents
El sector TIC de les Illes Balears ja te una certa història d’associacionisme expressada
principalment en:
- Les associacions d’empresaris del sector TIC:
o GsBIT a Mallorca, creada el 2000.
o ACCESO a Menorca, creada el 2003.
o APTIC a Eivissa, creada el 2005.
- El clúster d’empreses del sector TIC dins l’àmbit del turisme, TURISTEC:
o Creat el 13 de desembre de 2007.
o Amb el Pla estratègic TIC Turisme Illes Balears 2008-11.
El Govern de les Illes també te en marxa distints plans estratègics i d’actuació que
repercutiran en el sector TIC i, per tant, s’han de tenir en compte:
- El Pla de Ciència i Tecnologia de les Illes Balears, 2009-2012.
- El Pla Estratègic de Telecomunicacions, 2008-2010.
- El Pla de Societat de la Informació, 2009-2012.

Agents del PINTIB
Distingim dos tipus d’agents en el pla: els agents impulsors, encarregats de redactar el pla i
fer-ne el seguiment; i els agents de suport, involucrats en les actuacions del pla. Aquests
darrers han de ser informats dels objectius perseguits i del ventall d’actuacions en marxa
amb l’objecte d’ajuntar esforços.
El agents impulsors són: Govern de les Illes Balears (a través de la DGTIC), TURISTEC, GSbit,
APTIC i ACCESO.
El agents de suport són: el Parc BIT, la Fundació IBIT, la Conselleria de Treball i Formació,
els Consells Insulars i Ajuntaments, la Universitat de les Illes Balears, els centres d’innovació
tecnològica, entre d’altres.
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Situació del sector TIC a les Illes Balears
Segons dades de la Direcció General d’Economia, l'aportació de les TIC al PIB balear és del
5,6% (dades de 2008), molt a prop de la mitjana nacional, que es situa en el 5,8%.
Cal assenyalar que el pes de les TIC en el PIB de les Balears ha seguit una evolució ràpida i
creixent. En els darrers 4 anys el pes de les TIC al PIB balear s’ha doblat passant del 2,57% a
l’any 2004 al 5,6% del 2008.
El sector d'alta tecnologia (serveis no manufacturers) ocupava al 2007 21.000 persones a
les illes (INE), de les quals un terç es dedicaven a la tecnologia turística o
desenvolupaments d'alt valor afegit relacionats amb turisme.
Als darrers cens d'empreses de les Cambres de Comerç, l'epígraf 845 (el més comú dins el
sector TIC) comptava amb 400 empreses a Balears.
Aquestes empreses, molt intensives en capital humà, compten amb perfils qualificats dins
l'àmbit informàtic (FP i titulacions universitàries), però també d'altres branques tècniques
(matemàtiques, física, enginyeries, economia i turisme, principalment) donat l'abast
multidisciplinar del sector.

Situació del sector TIC a altres regions de referència
El Plan Ingenio 2010 vol situar a Espanya a l'entorn del 7% de PIB en inversió TIC, encara
que donada la conjuntura econòmica actual i la caiguda en despesa en consumibles, la fita
serà assolida solament per les regions més punteres, entre les que destacam:
Catalunya: amb el seu projecte emblemàtic 22@, Barcelona s'ha situat com a
referent en inversions en NTIC i en la creació d'empreses de base tecnològica.
Madrid: dins les polítiques regionals d'inversió en R+D+i, destaca el
desenvolupament de polígons científico-tecnològics que han atret en els darrers 10
anys una gran quantitat de multinacionals TIC.
Andalusia: amb una forta aposta en software lliure i codi obert, especialment
orientat a desenvolupaments per a administracions públiques.
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Anàlisi DAFO del sector NTIC

POSITIUS per assolir l'objectiu

NEGATIUS per assolir l'objectiu

Fortaleses

Debilitats

· Sector
TIC
amb
alt
d’especialització en turisme.

INTERNS

· Alt percentatge
consolidades.

grau

d'empreses

· Sector TIC molt atomitzat en petites
unitats de producció.

ja

· Baix nombre de nous emprenedors
al mercat (des de 2008).

· Centres de capacitació i formació:
Universitat, politècnics i oferta
privada actualitzada i d'alt nivell
competitiu.

· Escàs nombre de titulats en TIC i
matèries relacionades.
· Dèficit de professionals qualificats en
TIC.

· Xarxes empresarials consolidades.
· Inputs de innovació procedents
d’un sector turístic molt dinàmic i
capdavanter en la incorporació de
les noves tecnologies a la gestió.
Oportunitats

Amenaces

EXTERNS

· El turisme és una indústria en
creixement, especialment en països
en vies de desenvolupament.
· Preferència del sector TIC dins els
programes públics de foment de la
competitivitat.
· Facilitat per al
l'externalització.

networking

i

· Les incerteses derivades de la crisi
econòmica i financera.
· Ampla concurrència competitiva TIC
a fons d'inversió (públics i/o privats)
arreu del món.
· Competència
de
les
grans
corporacions que compten amb molt
més recursos per invertir en R+D+i.

· Potencial exportador del sector TIC.
· El sector TIC com a referent
principal del canvi de model
productiu que es vol impulsar.
· Contribució a la millora competitiva
del sector turístic balear.
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MARC ESTRATÈGIC

Visió

Consolidar i impulsar les noves tecnologies de la informació i la
comunicació (NTIC) com a sector productiu que lideri el canvi de model
econòmic i la creació de llocs de feina sostenibles a les Illes Balears.

Missió

Promoure la innovació i les noves tecnologies com a eixos
estratègics de desenvolupament econòmic regional i millorar la
competitivitat de les empreses del sector TIC i, en conseqüència, la del
conjunt de l’economia productiva de les Illes Balears.

Objectius (decàleg per a l’impuls del sector)
1

Sector estratègic

Que el sector TIC rebi la consideració d'estratègic per als
plans de desenvolupament de les Illes Balears.

2

R+D+i

Que la inversió en R+D+i i la innovació tecnològica tingui
com a prioritat les àrees productives de les tecnologies de la
informació i la comunicació.

3

Educació i formació

Que l'educació de base i la formació reglada s’orientin a
cobrir les necessitats de qualificació professional del sector
de les noves tecnologies.

4

Ocupació

Que l'ocupació en activitats relacionades amb el sector
tecnològic sigui un dels nínxols prioritaris en la creació de
llocs de feina.

5

Internacionalització

Que es doni suport a la internacionalització de les empreses
TIC i a la exportació de tecnologia.

6

Cooperació públicoprivada

Que es doni impuls a la cooperació entre el sector públic i el
privat per tal de millorar la competitivitat del sector TIC.

7

Incentius al sector TIC Que es donin incentius (fiscals, laborals, financers,
legislatius, etc.) per potenciar la inversió empresarial al
sector TIC.

8

Desestacionalització

Que el sector TIC contribueixi a desestacionalitzar l’activitat
econòmica a les Illes Balears.

9

Sostenibilitat

Que el sector TIC contribueixi al canvi de model productiu
basat en el coneixement, el respecte mediambiental i la
creació de llocs de feina sostenibles en el temps.

10

Contribució a
l’economia balear

Que l'aportació del sector TIC al Producte Interior Brut
balear arribi al 10% en el 2014.
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Línies estratègiques
A partir dels objectius definits agrupam les actuacions a realitzar en les següents línies
estratègiques:

1. Consideració del sector TIC com a estratègic
(recull els objectius 1, 6, 7 i 10)

2. Lideratge del procés de canvi cap a un model
econòmic sostenible a les Illes Balears
(recull els objectius 2, 8 i 9)

3. Generació d’ocupació
(recull els objectius 3 i 4)

4. Impuls a la internacionalització
(recull l’objectiu 5)

Aquestes línies i les actuacions que les despleguen es descriuen a continuació dins el pla
d’acció.
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PLA D’ACCIÓ
Línia estratègica:

1. Consideració del sector TIC com a estratègic

El canvi de model productiu de l’economia balear requereix
de l’impuls a tots els nivells del sector TIC per tal que
augmenti el seu pes relatiu en el PIB de les Illes Balears i es
converteixi en un sector locomotora en la generació de llocs
de feina.
Aquest impuls ha de ser fruit de la cooperació públicoprivada i s’ha de fonamentar en incentius concrets (fiscals,
laborals, financers, legislatius, etc.) que contribueixin a
millorar la competitivitat del sector TIC, d’una banda, i
atreure inversió i iniciatives emprenedores, de l’altra.
La combinació d’aquestes mesures de impuls, en un marc de
col·laboració d’agents públics i privats, ha de tenir com a
objectiu assolir una participació del sector TIC al Producte
Interior Brut balear que arribi al 10% al 2014.
(recull els objectius 1, 6, 7 i 10)

Actuacions:
Finançament
Incentius Fiscals
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PINTIB >> 1. Consideració del sector TIC com a estratègic

Finançament
Descripció:
Línies toves de finançament a projectes d'innovació tecnològica i/o caire científicotècnic amb resultats de mercat.
Finançament:
Principalment es basa en la creació d’un fons de capital risc amb aportació pública i
privada al 50% per al finançament de projectes d’interès per a l’impuls del sector.
Pla d'acció:
Planificació 2010
Establiment de les línies
toves de finançament i
l’estructura de control.

Previsions 2011-12
Convocatòries anuals

Previsions 2013-14
Finalitza l’actuació (el sector
TIC arriba a
l’automanteniment)

Primera convocatòria

Indicadors

Comentaris

Quantitat finançada per a projectes TIC

Objectiu: 2M€/any

Percentatge d’empreses beneficiades

Nombre d’empreses beneficiades
nombre d’empreses totals del sector

/

Objectiu: 300 PIMEs i/o grans empreses
tecnològiques (o amb ús intensiu de les
tecnologies a la seva cadena de producció,
gestió i/o comercialització)
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PINTIB >> 1. Consideració del sector TIC com a estratègic

Incentius Fiscals
Descripció:
Incentius i exempcions fiscals per a les inversions empresarials en innovació i TIC.
Finançament:
Exempcions fiscals a tipus impositius sobre l’activitat productiva transferits a la
Hisenda de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que incentivin la captació
i/o creació d’empreses de base tecnològica (EBTs) i/o la creació d’ocupació TIC.
Pla d'acció:
Planificació 2010

Aprovació parlamentària.

Indicadors

Ritme de creació d’EBTS

PINTIB 2010-2014

Previsions 2011-12

Període d’aplicació.

Previsions 2013-14

Avaluació i
condicions.

revisió

de

Comentaris

Objectiu: x% interanual per cada y% de
rebaixa fiscal sobre CNAEs de caire
tecnològic
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PINTIB >> 1. Consideració del sector TIC com a estratègic

Foment de la Inversió TIC
Descripció:
Incentius a l'adopció de noves tecnologies en la gestió empresarial i/o a la inversió
privada en innovació i capacitació tecnològiques.
Finançament:
Crèdits ICO, pla AVANZA i Conselleria d’Indústria, Comerç i Energia.
Pla d'acció:
Planificació 2010
Establiment de les ajudes
l’estructura de control.

Previsions 2011-12
Convocatòries anuals

Primera convocatòria

Indicadors

Previsions 2013-14
Finalitza l’actuació (el sector
TIC arriba a
l’automanteniment)

Comentaris

Quantitat finançada per a projectes TIC

Objectiu: 2M€/any

Percentatge d’empreses beneficiades

Nombre d’empreses
nombre de sol·licitants

beneficiades

/

Objectiu: 100% PIMEs balears amb una
tecnificació mitjana
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PINTIB >> 1. Consideració del sector TIC com a estratègic

Recursos de Suport al Sector TIC
Descripció:
Finançament d'estructures de suport a la producció tecnològica i tecno-científica
de les Illes Balears (oficina tècnica del clúster, delegat del president per a la societat
de la informació i les TIC).
Finançament:
Les estructures de control ja es financen de dins de cada línia d’actuació específica.
Pla d'acció:
Planificació 2010
Manteniment i ampliació de
l’oficina tècnica del clúster

Previsions 2011-12
Manteniment

Previsions 2013-14
Manteniment

Designació del delegat del
president per a la Societat de
la Informació i les TIC, per
impulsar el PINTIB i la
dotació de recursos
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Línia estratègica:

2. Lideratge del procés de canvi cap a un model econòmic sostenible

El sector TIC de les Illes Balears té com a finalitat situar-se a
l'avantguarda de la Societat de la Informació amb un
compromís públic i privat per esdevenir una nova
alternativa
social
i
econòmica
sostenible,
desestacionalitzada, d'alt valor afegit i basada en el
coneixement i la innovació com a motors del creixement.
(recull els objectius 2, 8 i 9)

Actuacions:
Ajudes Projectes TIC
Centres Tecnològics
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PINTIB >> 2. Lideratge del procés de canvi cap a un model econòmic sostenible

Ajudes Projectes TIC
Descripció:
Convocatòries de concurrència competitiva per a projectes d'R+D+i dins àmbits
tecnològics i tecno-científics.
Finançament:
Direcció General d’R+D+i
Pla d'acció:
Planificació 2010
Establiment de les ajudes
l’estructura de control.
Primera convocatòria

Indicadors

Previsions 2011-12
Convocatòries anuals

Previsions 2013-14
Finalitza l’actuació (el sector
TIC arriba a
l’automanteniment)

Comentaris

Total inversió/any (€)
Total projectes R+D+i
Total ROI
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PINTIB >> 2. Lideratge del procés de canvi cap a un model econòmic sostenible

Centres Tecnològics
Descripció:
Finançament a la creació, formació i promoció, de centres tecnològics i centres de
recolzament a la innovació tecnològica especialitzats, per a la transferència
tecnològica i la innovació.
Finançament:
Ministerio de Ciencia e Innovación, Federación Española de Entidades de
Innovación y Tecnología (FEDIT), Direcció General d’R+D+i, i aportacions privades
(fins a un 30% a la creació i manteniment).

Pla d'acció:
Planificació 2010
Establiment de les ajudes
l’estructura de control.
Primera convocatòria

Indicadors

Previsions 2011-12
Convocatòries anuals

Previsions 2013-14
Finalitza l’actuació (el sector
TIC arriba a
l’automanteniment)

Comentaris

Nombre i activitat de CITs
Nombre i activitat de CAITs
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Línia estratègica:

3. Generació d’ocupació

Un dels factors claus de competitivitat del sector TIC és el
capital humà. Per tant, aquest pla té com a una de les seves
línies estratègiques la formació de capital humà qualificat
que permeti cobrir les necessitats de professionals del
sector. D’altra banda els esforços públics i privats han d’anar
dirigits a crear ocupació sostenible en el sector TIC, així com
a fomentar les vocacions emprenedores en l’àmbit de les
noves tecnologies.
(recull els objectius 3 i 4)

Actuacions:
Ocupació
Formació
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PINTIB >> 3. Generació d’ocupació

Ocupació
Descripció:
Pla d'ocupació específic (1000 eTICs) per a 300 (tres-centes) persones/any fins a un
total (aprox.) de 1000 (mil) nous llocs de feina dins l'àmbit de les noves tecnologies.
Finançament:
— Aportació 100% del SOIB dins les seves línies de formació condicionada.
— Obertura de projectes emblemàtics d'abast autonòmic, per a la modernització
de l'Administració: e-Justícia, e-Salut, e-Administració, reconversió turística
mitjançant les TICs, i similars
Pla d'acció:
Planificació 2010
Inici de la formació
condicionada a la posterior
contractació

Previsions 2011-12
Continuació de l’actuació

Indicadors
Nombre de persones contractades al sector a
través del pla

PINTIB 2010-2014

Previsions 2013-14
Finalitza l’actuació (el sector
TIC arriba a l’automanteniment)

Comentaris
Objectiu: 300/any, fins el 2012
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PINTIB >> 3. Generació d’ocupació

Formació
Descripció:
Finançament de la formació contínua per a treballadors en actiu, per a la
capacitació tecnològica dins qualsevol àmbit productiu de les Illes Balears.
Finançament:
Pla Avanza i aportacions privades (fonamentalment, persones-hores).
Pla d'acció:
Planificació 2010
Inici de la formació
condicionada a la posterior
contractació

Indicadors
Nombre de persones formades
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Previsions 2011-12
Continuació de l’actuació

Previsions 2013-14
Continuació de l’actuació

Comentaris
Objectiu: 2.500/any
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Línia estratègica:

4. Impuls a la internacionalització

El creixement del sector TIC s’ha de basar en el reforçament
d’avantatges competitius que el permetin exportar
tecnologia.
Per tant, una de les línies estratègiques del PINTIB és la de
impulsar la internacionalització del sector i la creació de una
marca d’excel·lència per les empreses TIC de Balears,
especialment en el cas de la tecnologia turística.
(recull l’objectiu 5)

Actuacions:
Promoció i marca
Suport a la internacionalització
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PINTIB >> 4. Impuls a la internacionalització

Promoció i marca
Descripció:
Promoció de les Illes Balears com a referent tecnològic, de canvi de model
productiu, i sostenibilitat social i econòmica. Inclou:
-

Pla de màrqueting específic. Guia per a l'adequació de la imatge de les Illes
Balears al nou paradigma econòmic.

-

Publicitat i mitjans: Format d'execució del pla de màrqueting. Publicitació a
nivell internacional en mitjans online i offline

-

Fires i esdeveniments: Format d'execució del pla de màrqueting. Publicitació insite del nou paradigma econòmic.

-

Projectes de Cooperació Internacional: Promoció inversa de les Illes Balears com
a referent del nou model en projectes de transferència tecnològica a regions en
desenvolupament.

Finançament:
Durant els tres primers anys els costs d’aquesta actuació s’assumiran el 50% entre
el sector públic i el privat. Passat aquest període es pretén que el sector TIC sigui
autosuficient per a mantenir-ne la visibilitat.
Pla d'acció:
Planificació 2010
1r: Pla de marqueting
2n: Publicitació

Previsions 2011-12
Execució de pla de
màrqueting

Indicadors

Previsions 2013-14
Execució i avaluació del pla
de màrqueting

Comentaris

Nombre d’accions de màrqueting
Hits publicitaris

PINTIB 2010-2014
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PINTIB >> 4. Impuls a la internacionalització

Suport a la internacionalització
Descripció:
Expansió del producte i de les bones pràctiques dins l'àmbit tecnològic de les Illes
Balears. Inclou:
-

Suport a la Captació de Projectes Internacionals: Creació i manteniment
d'oficines tècniques i/o consultors especialitzats en la captació de projectes
públics en centres de decisió (Madrid, Brussel·les, altres).

-

Oficines Comercials al Exterior: Xarxa
de
punts
(no
necessàriament
permanents) de promoció i comercialització de tecnologia i productes científicotècnics balears.

Finançament:
Durant els tres primers anys els costs d’aquesta actuació s’assumiran el 50% entre
el sector públic i el privat. Passat aquest període es pretén que el sector TIC sigui
autosuficient per a mantenir-ne la visibilitat a l’exterior.
Pla d'acció:
Planificació 2010
Establiment de la xarxa de
punts

Previsions 2011-12
Continuació de l’actuació

Indicadors

Previsions 2013-14
Continuació de l’actuació

Comentaris

Nombre de projectes internacionals
captats (i ROI corresponent)
Nombre de països amb presència de
tecnologia balear
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SEGUIMENT DEL PLA
La direcció estratègica del pla es realitzarà de forma col·laborativa entre el sector públic (a
través del delegat del president per a la societat de la informació i les TIC, i el sector privat
(a través de Turistec, GsBit, Acceso i Aptic). El comitè estratègic es reunirà al menys de
forma trimestral per a avaluar-ne la situació i prendre les decisions més adients en cada
moment.
Per al seguiment diari del Pla es crearà una oficina de gestió, lligada a l’estructura actual
del clúster Turistec, mitjançant una metodologia de quadre de comandament integral
(balanced score cards) i mapes d’estratègia (strategy maps).
La gestió del pla es realitzarà sota els principis generals de: eficàcia, eficiència,
transparència i cooperació entre entitats.

PINTIB 2010-2014
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VALORACIÓ ECONÒMICA
El pressupost global del PINTIB s'obté de la suma de tres taules pressupostàries, amb les
aportacions ja previstes actualment, i les altres dues amb les aportacions noves que
haurien de realitzar tant el sector públic com el privat.
L’aprovació del Pla no pressuposa cap despesa ni cap compromís d’assignació
pressupostària a priori. Simplement inclou unes estimacions sobre les inversions que serien
necessàries per arribar als objectius indicats, i uns indicadors de seguiment per poder
avaluar l’evolució del Pla.

a) Pressupost provinent de partides d’inversió ja previstes
PINTIB. Pressupost ja previst
Línies estratègiques

2010

2011

2012

2013

2014

2010-2014

Consideració del sector TIC com a estratègic
Finançament
Incentius Fiscals
Foment Inversió TIC
Recursos de Suport al Sector TIC

0€
0€
0€
50.000 €

250.000 €
0€
0€
0€
50.000 €

0€
0€
0€
50.000 €

0€
0€
0€
50.000 €

0€
0€
0€
50.000 €

Lideratge del procés de canvi cap a un model econòmic sostenible
Ajudes Projectes TIC
Centres Tecnologics

17.500.000 €

0€
2.500.000 €

0€
3.000.000 €

0€
4.000.000 €

0€
4.000.000 €

0€
4.000.000 €

4.000.000 €
0€

4.000.000 €
0€

4.000.000 €
0€

0€
0€

0€
0€

0€
0€

0€
0€

0€
0€

0€
0€

0€
0€

0€
0€

6.550.000 €

7.050.000 €

8.050.000 €

4.050.000 €

4.050.000 €

29.750.000 €

Generació d’ocupació
Ocupació
Formació

0€
17.500.000 €

12.000.000 €

Impuls a la internacionalització

12.000.000 €
0€

0€

Promoció i marca
Suport a la internacionalització

Totals

0€
0€
0€
250.000 €

b) Pressupost addicional a aportar pel Govern de les Illes Balears
PINTIB. Aportacions noves a realitzar pel sector públic
Línies estratègiques

2010

2011

2012

2013

2014

2010-2014

Consideració del sector TIC com a estratègic
Finançament
Incentius Fiscals
Foment Inversió TIC
Recursos de Suport al Sector TIC

1.000.000 €
1.000.000 €
5.000.000 €
250.000 €

36.750.000 €
1.000.000 €
1.000.000 €
5.000.000 €
500.000 €

1.000.000 €
1.000.000 €
5.000.000 €
500.000 €

1.000.000 €
1.000.000 €
5.000.000 €
250.000 €

1.000.000 €
1.000.000 €
5.000.000 €
250.000 €

Lideratge del procés de canvi cap a un model econòmic sostenible
Ajudes Projectes TIC
Centres Tecnologics

28.000.000 €

4.000.000 €
0€

6.000.000 €
0€

8.000.000 €
0€

6.000.000 €
0€

4.000.000 €
0€

6.000.000 €
5.000.000 €

8.000.000 €
5.000.000 €

9.000.000 €
5.000.000 €

0€
0€

0€
0€

2.000.000 €
3.000.000 €

3.000.000 €
4.000.000 €

5.000.000 €
5.000.000 €

0€
0€

0€
0€

10.000.000 €
12.000.000 €

27.250.000 €

33.500.000 €

39.500.000 €

13.250.000 €

11.250.000 €

124.750.000 €

Generació d’ocupació
Ocupació
Formació

Totals

PINTIB 2010-2014

28.000.000 €
0€

38.000.000 €

Impuls a la internacionalització
Promoció i marca
Suport a la internacionalització

5.000.000 €
5.000.000 €
25.000.000 €
1.750.000 €

23.000.000 €
15.000.000 €

22.000.000 €
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c) Pressupost addicional a aportar pel sector TIC de les Illes Balears
PINTIB. Aportacions noves a realitzar pel sector privat TIC
Línies estratègiques

2010

2011

2012

2013

2014

2010-2014

Consideració del sector TIC com a estratègic
Finançament
Incentius Fiscals
Foment Inversió TIC
Recursos de Suport al Sector TIC

1.000.000 €
1.000.000 €
5.000.000 €
250.000 €

37.750.000 €
1.000.000 €
1.000.000 €
5.000.000 €
500.000 €

1.000.000 €
1.000.000 €
5.000.000 €
500.000 €

1.000.000 €
1.000.000 €
5.000.000 €
750.000 €

1.000.000 €
1.000.000 €
5.000.000 €
750.000 €

Lideratge del procés de canvi cap a un model econòmic sostenible
Ajudes Projectes TIC
Centres Tecnologics

0€

0€
0€

0€
0€

0€
0€

0€
0€

0€
0€

0€
0€

0€
0€

0€
0€

0€
0€

0€
0€

2.000.000 €
3.000.000 €

3.000.000 €
4.000.000 €

5.000.000 €
5.000.000 €

10.000.000 €
10.000.000 €

10.000.000 €
10.000.000 €

30.000.000 €
32.000.000 €

12.250.000 €

14.500.000 €

17.500.000 €

27.750.000 €

27.750.000 €

99.750.000 €

Generació d’ocupació

Impuls a la internacionalització

Totals

0€
0€

0€

Ocupació
Formació

Promoció i marca
Suport a la internacionalització

5.000.000 €
5.000.000 €
25.000.000 €
2.750.000 €

0€
0€

62.000.000 €

 El pressupost global resultant
PINTIB. PRESSUPOST TOTAL
Línies estratègiques

2010

2011

2012

2013

2014

2010-2014

Consideració del sector TIC com a estratègic
Finançament
2.000.000 €
Incentius Fiscals
2.000.000 €
Foment Inversió TIC
10.000.000 €
Recursos de Suport al Sector TIC
550.000 €

74.750.000 €
2.000.000 €
2.000.000 €
10.000.000 €
1.050.000 €

2.000.000 €
2.000.000 €
10.000.000 €
1.050.000 €

2.000.000 €
2.000.000 €
10.000.000 €
1.050.000 €

2.000.000 €
2.000.000 €
10.000.000 €
1.050.000 €

Lideratge del procés de canvi cap a un model econòmic sostenible
Ajudes Projectes TIC
Centres Tecnologics

45.500.000 €

4.000.000 €
2.500.000 €

6.000.000 €
3.000.000 €

8.000.000 €
4.000.000 €

6.000.000 €
4.000.000 €

4.000.000 €
4.000.000 €

10.000.000 €
5.000.000 €

12.000.000 €
5.000.000 €

13.000.000 €
5.000.000 €

0€
0€

0€
0€

4.000.000 €
6.000.000 €

6.000.000 €
8.000.000 €

10.000.000 €
10.000.000 €

10.000.000 €
10.000.000 €

10.000.000 €
10.000.000 €

40.000.000 €
44.000.000 €

46.050.000 €

55.050.000 €

65.050.000 €

45.050.000 €

43.050.000 €

254.250.000 €

Generació d’ocupació
Ocupació
Formació

Totals
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28.000.000 €
17.500.000 €

50.000.000 €

Impuls a la internacionalització
Promoció i marca
Suport a la internacionalització

10.000.000 €
10.000.000 €
50.000.000 €
4.750.000 €

35.000.000 €
15.000.000 €

84.000.000 €

25 de 26

Valoració de les actuacions més prioritàries del 2010
Donada l’actual conjuntura econòmica, i en previsió de que el Pla en el seu conjunt no
disposi de les aportacions pressupostàries suficients, es va mantenir una reunió el 15 de
gener de 2010 amb l’objectiu de prioritzar les actuacions a iniciar en el 2010, escollint les
que tenen un marcat caràcter d'acceleradors de la resta de propostes:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Designació de l’òrgan responsable de l’execució i gestió del PINTIB, que ha d’actuar
com a delegat del president per a la Societat de la Informació i les TIC,
Creació de la Societat Balear de Capital Risc (1M€),
Manteniment dels recursos de suport al sector TIC (0,25M€),
Formació lligada a projectes (5M€),
Ajudes a projectes TIC (4M€).

PINTIB. Actuacions prioritàries 2010
Línies estratègiques

Ja previst Govern

Nou Govern

Aportació sector

Consideració del sector TIC com a estratègic
Figura de Delegat del President
Societat de capital risc
Recursos de Suport al Sector TIC

1.250.000 €
0€
0€
50.000 €

0€
500.000 €
100.000 €

0€
500.000 €
100.000 €

0€

4.000.000 €

0€

0€

5.000.000 €

0€

Lideratge del procés de canvi cap a un model econòmic sostenible
Ajudes Projectes TIC

5.000.000 €

0€

Promoció i marca
Suport a la internacionalització

PINTIB 2010-2014

4.000.000 €

5.000.000 €

Impuls a la internacionalització

Totals

0€
1.000.000 €
250.000 €

4.000.000 €

Generació d’ocupació
Formació (lligada a projectes)

Total 2010

>> Inclusió dins les altres línies d'activitat

50.000 €

9.600.000 €

600.000 €

0€
0€

10.250.000 €
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