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Introducció
La crisi sanitària provocada per la COVID-19 ha suposat una frenada
generalitzada i sense precedents de l'activitat econòmica. Malgrat aquesta es

econòmic a les Illes Balears sigui molt superior que a la resta de comunitats
autònomes.
sòcio-laboral a aquesta situació es va
articular a través del diàleg social i la cooperació interinstitucional, mitjançant
el Pacte de Reactivació econòmica i Social de les Illes Balears, signat en el mes
de juliol de 2020.
prendre mesures dràstiques de tancament de les activitats econòmiques
lligades a restauració, bars, instal·lacions esportives tancades, etc. tal i com
cord de Consell de Govern del proppassat 11 de gener de 2021.
De la mateixa manera que en la Mesa de Diàleg Social es consensuaren les
les illes de Mallorca i Eivissa, també considerem oportú acordar en el marc del
Pacte de Reactivació tot un seguit de mesures econòmiques per ajudar els
efectes dels tancaments dels diferents sectors econòmics afectats. Així idò,
aquest acord suposa una nova resposta basada en la doble dimensió de la
cooperació interinstitucional i en la concertació social.
Les mesures acordades en aquest Pla pretenen oferir un ventall ampli de
mesures per ajudar a tots els sectors econòmics afectats per les decisions
A més,

a

Atesa la dificultat econòmica actual després de molts de mesos acumulats des
des econòmiques amb una
voluntat
s sectors estrictament afectats pels tancaments
de 2021, de manera que altres activitats també podrien optar a aquests ajuts.
En d'aquest escenari és prioritari que el Govern actuï impulsant mesures i
facilitant eines perquè el teixit productiu de les Illes pugui veure mitigats els
efectes de la crisi en els seus negocis.
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Mesures: 103,5 milions en ajuts
El Govern de les Illes Balears, juntament amb els Consells insulars i els
ajuntaments de la Comunitat, en el marc del Pacte de Reactivació Econòmica
i Social de les Illes Balears, acorda impulsar un
als sectors afectats per la COVID-19.
En total, habilita un paquet de mesures valorat en prop de 104 milions d'euros
que serviran per a pal·liar en la mesura del possible les conseqüències que
sofreixen els sectors productius més afectats per les restriccions aprovades
pel Govern en 2021.
Pel que fa als ajuts directes al sector de la Restauració, el Govern, junt amb les
entitats que subscriuen el Pacte de Reactivació, llença les majors ajudes per al
sector de la Restauració per fer front a la crisi sanitària de la COVID-19.

Les mesures aprovades es distribueixen en quatre blocs principals:

1. Ajudes directes, per import de 30 milions finançats pel
Govern i els consells insulars, als sectors afectats per les
la situació sanitària.
2.
afectats per les restriccions, dotat amb 20 milions, finançat
a parts iguals entre el Govern i els ajuntaments
3. Suspensions
pública durant el primer trimestre de 2021 per als sectors
en 2021, amb un estalvi equivalent a més de 3,5 milions.
4. Noves línies ISBA 2021, de 50 milions inicials per injectar
liquiditat al teixit productiu i afavorir noves inversions
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1. Ajudes directes al sector de la restauració i altres afectats
per les restriccions de 2021: 30 milions
- El Govern i els consells insulars crearan un fons de 30 milions d'euros
(15 milions el Govern, i altres 15 els consells) amb el qual es pretén
posar aquests fons a la disposició dels ajuntaments per ajudar als
dins 2021.
- La tramitació de les ajudes serà a càrrec dels Consells/ajuntaments.
Territori: illes incloses a la Fase 4.
: Compensar la pèrdua econòmica pel tancament
integral i proporcionar liquiditat, a la vegada que garantir la continuïtat
de la seva activitat.
Sectors econòmics (veure annex)
a) Bars, restaurants i similars.
b) Empreses esportives amb espais tancats propis: gimnasos, etc.
c)
mpreses amb
d) Empreses corresponents als IAE dels punts anteriors que tancaren
abans de desembre de 2020 i que en la primera setmana de desembre
tinguessin vigent un ERTO i que no haguessin acomiadat a treballadors
e) Cadena de valor associada als punts anteriors
Condicions dels beneficiaris: Les persones físiques i jurídiques
privades, les agrupacions de persones físiques o jurídiques privades i les
restauració obert fins

covid-19 a Balears, o en cas de no estar obert, tinguin vigent un
expedient de regul
Mallorca, que va entrar en nivell 4 en el mes de desembre, les ajudes
en el nivell 4 el dia 16 de gener de 2021, pel que les ajudes a aquestes
illes cobriran a partir del gener fins març o quan es relaxin les
restriccions.
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de fins a tres mesos (gener, febrer i març) sempre que en aquell mes
estigui vigent algun tipus de restricció per causes sanitàries. Cada
empresa/treballador autònom pot computar fins un màxim de 2 centres
de treball.
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2. Fons mixt Govern-Ajuntaments obert a tots els sectors
econòmics, especialment el comerç, activitats culturals, oci
infantil, transport
per la pandèmia:
20 milions
- Es crea un fons dotat amb 20 milions d'euros per a impulsar ajudes a
tots els sectors econòmics afectats per la pandèmia.
- Aquest fons serà destinat a ajudes a compensar la situació econòmica
ectats per la pandèmia. En aquest
afectats com el comerç, les activitats culturals, oci infantil, transport etc..
Tanmateix, la voluntat és que el criteri de sectors inclosos sigui àmplia i
així, també pugui incorporar els sectors directament afectats per les
restriccions aprovades pel Govern en 2021.
- Les convocatòries que es financin amb aquest fons es realitzaran pels
s el 2021.
- Amb aquesta actuació, el Govern lidera una iniciativa conjunta amb els
ajuntaments, que servirà per duplicar les aportacions inicials de les
convocatòries municipals-
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3. Suspensió

El Govern i els ajuntaments, a través de la FELIB, plantegen la
bonificació de diverses figures tributàries com a manera de donar
liquiditat immediata a les empreses afectades per les restriccions
derivades de la pandèmia.
Així, es planteja la bonificació de les quotes corresponents al primer

Tot plegat, amb aquesta mesura

7

P

-19

4. Nova línia ISBA 2021: 50 milions inicials
• El Govern posarà en marxa una nova línia de crèdits ISBA per facilitar
el 2021 la injecció de fins 50 milions a pimes i autònoms en un
primer tram.
finançament de 100 milions
•

nova mesura de suport a pimes i autònoms dels
, petit comerç i activitats
esportives: podran accedir als crèdits sense aportar garanties
personals dels socis, en el cas de les pimes, ni comprometre el seu
patrimoni personal, en el cas dels autònoms.
tram inicial de fins a 25 milions durant gener, febrer i març, a
operacions de fins a 70.000 euros. Són préstecs fins a 8 anys i amb
carències de fins 24 mesos.

• Se sumen als 180 milions aprovats a més de 2.100 pimes i
autònoms en 2020
• El primer tram de la línia 2021 mobilitzarà fins 50 milions durant el
primer semestre -en operacions fins el 30 de juny-, per injectar
liquiditat a pimes i autònoms (crèdits de fins a 300.000 euros) o per
ajudar a finançar noves inversions (crèdits de fins a 750.000 euros).
• L
manté les condicions de la línia extraordinària COVID de
2020
obtenen crèdits avalats pel Govern i ISBA al 100%, pel qual ja les
condicions són molt avantatjoses, i compten amb la bonificació del
Són
préstecs fins a 8 anys (fins a 15 per a inversions) i amb carències de
fins 24 mesos, marge que permet que es puguin començar a pagar el
gener de 2023.
• La nova línia se suma als 180 milions aprovats a més de 2.100 pimes
i autònoms en 2020
•

una altra mesura de suport al teixit empresarial, els
ajornaments de pagament de préstecs anteriors
En
2020
.
8

P

-19

La situació econòmica actual demana esforços per oferir liquiditat a les
empreses i facilitats per poder gestionar la situació financera provocada per
la
següent:

1. Procedir a aprovar ajornaments en els terminis de pagaments dels
impostos estatals que han de suportar les empreses.
2. Introduir criteris de flexibilitat en la gestió dels impostos estatals i en
els pagaments de les quotes de la Seguretat Social que ajudin a

3. Estudiar condonacions de deutes en proporció a la caiguda
per causes sanitàries.
4. Ajustar les bases imposables de tots els impostos estatals a la
situació de facturació real de les empreses.
5.

des directes a les empreses afectades per
restriccions per la pandèmia, que els hi permeti compensar la gran

6. Seguir avançant en les mesures de facilitació de reduccions dels
lloguers per evitar la descapitalització de les empreses.
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ANNEX: Sectors inclosos en la línia 1
restauració i altres afectats per les restriccions de 2021

a)

9691 Sales de ball i
discoteques

b)
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