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PER QUÈ UN PLA D’AUTOOCUPACIÓ I
FOMENT DE L’EMPRENEDORIA?
L’any 2016 es constituïa el
Pacte per a la Competitivitat,
l’Ocupació de Qualitat i el
Progrés
Social.
L’objectiu
d’aquest Pacte era clar:
transformar el creixement
econòmic en benestar social
i establir una estratègia
econòmica a tots els sectors
que afavorís la diversificació
i
desestacionalització
econòmica, alhora que es
potenciés la productivitat i la
competitivitat interior i exterior
del teixit productiu de les Illes.

La fita final del Pacte és millorar
el model econòmic i fomentar un
creixement inclusiu i sostenible,
respectuós amb el territori
i que no deixi ningú enrera.
Precisament d’aquest Pacte
sorgeix, al igual que el Pla
d’Ocupació
de
Qualitat
Illes Balears 2017-2020,
el Pla d’Autoocupació i
Foment de l’Emprenedoria
Illes Balears 2017-2020.
El

Pla

d’Autoocupació,

conscient de la necessitat
d’esperonar el seu teixit
productiu, vol posar a l’abast
dels interessats instruments
que permetin una economia
més competitiva i productiva.
NOVETATS: Així doncs, el
Pla d’Autoocupació i de
Foment de l’Emprenedoria
Illes Balears 2017-2020,
vol donar resposta a noves
necessitats sorgides a l’àmbit
de l’emprenedoria, tals com:

> ELABORACIÓ DE PLANS D’EMPRESA PER MILLORAR LA
VIABILITAT DELS PROJECTES.

>> AJUTS I ACOMPANYAMENT PER A INICIAR PROJECTES.
>>> LA RESTRUCTURACIÓ, CONSOLIDACIÓ O CREIXEMENT DE
NEGOCIS.

>>>> LA CONCILIACIÓ FAMILIAR I EL RELLEU GENERACIONAL.
>>>>> MILLORA DEL FINANÇAMENT
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SITUACIÓ DE L’AUTOOCUPACIÓ A
LES ILLES BALEARS

1. Dinamisme empresarial

3. Autoocupació i gènere

Directament
o
indirecta,
l’autoocupació i l’emprenedoria
a les Illes Balears incideix
en un 25% de la població
ocupada, dels quals un 19%
són autònoms i l’altre 6%
són assalariats dependents
d’un treballador autònom.

Pel que fa al perfil
sociodemogràfic del treballador
autònom amb dades de 2016,
aquest és majoritàriament
masculí (64,9%), si bé respecte
el 2009 el nombre d’autònoms
dones s’ha incrementat un
10,6%, mentre que els homes
emprenedors ho han fet amb
menys intensitat, un 1,9%.

2. Distribució per illes
La distribució per illes mostra
que del conjunt d’autònoms
del 2016, el 76,1% es troben
a Mallorca, seguits per
Eivissa
(13,4%), Menorca
(8,3%) i Formentera (1,1%).

el pes dels joves autònoms
menors de 25 anys és del 2,1 %.
5. Autoocupació i sectors
Els afiliats al règim d’autònoms
per sectors econòmics es
distribueixen de la següent
manera el 2016: un 75,0% als
serveis,un 15,9% a la construcció,
un 6,3% a la indústria, i el
2,8% restant a l’agricultura.

4. Autoocupació i edat
El 71,6% dels emprenedors es :
troben compresos entre els 35
i els 59 anys, essent la franja
d’edat amb un major pes la de
40 a 44 anys (16,2%). En canvi,
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PRINCIPIS RECTORS
humà
especialitzat
que
realitzaran un assessorament
professional en cadascuna
de les fases del negoci.
Es
crearà
una
xarxa
d’assesorament tècnic que
funcionarà a totes les Illes,
i que tutoritzarà projectes,
potenciarà el talent i convertirà
una idea de negoci en un
projecte empresarial viable
que perduri en el temps.
4) Nous ajuts i increment dels
recursos
Per
tal
de
fomentar
l’autoocupació
i
generar
riquesa productiva, a més
d’un pla d’empresa adequat a
les necessitats de mercat, es
necessària una inversió inicial
que se sostingui en el temps.
1) Pla Integral
Aquesta pla es dissenya
com a una actuació integral que
abasta els diferents àmbits i
fases que afecten els projectes
empresarials d’autoocupació.

2) Autoocupació responsable

S’implanta un servei de
tutorització continuada en el
temps, que no només ajudarà
a establir bases sòlides de
negoci en el seu naixement,
sinó que també servirà per
La idea és que l’emprenedor una supervisió intensiva i
tingui
un
procés experta amb el pas del temps.
d’acompanyament continuat.
El Pla desenvolupa un itinerari 3)
Xarxa d’assessorament
personalitzat que s’adapta a les tècnic
necessitats de cada projecte.
Es
disposen
de
més
recursos humans i capital

Comptar amb els recursos
econòmics necessaris és
vital per traduir una idea en
un projecte empresarial real
i tangible. És per això, que el
Pla posarà a disposició dels
interessats o interessades
nous ajuts econòmics en
matèria
d’autoocupació,
incrementarà els recursos
existents i ajudarà a la recerca
de
finançament
extern.
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OBJECTIUS DEL PLA
A grans trets, l’objectiu
principal és el foment i la
promoció de la creació
d’empreses,
especialment
de les microempreses, per
afavorir la creació d’ocupació
i la generació de teixit
productiu, especialment en
aquelles activitats que puguin
aportar més valor afegit.
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Fomentar una emprenedoria
responsable,
augmentant
la taxa de supervivència
dels projectes, de forma
que el risc a fracassar es
redueixi al mínim possible.
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De manera concreta, els Afavorir
l’emprenedoria
objectius específics del Pla són femenina com a forma de
reduir les desigualtats entre
:
homes i dones en el seu
desenvolupament professional.
Facilitar la creació d’empreses:
es pretén incrementar la
taxa
d’emprenedoria
en
els joves desocupats fins Fomentar
la
creació
al 7% i dels majors de 30 d’ocupació assalariada lligada
anys fins al 10% a 2020. a projectes d’autoocupació.
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Fomentar l’esperit i la Facilitar el relleu generacional
cultura emprenedora entre dels projectes d’autoocupació.
els estudiants de formació
professional i els universitaris
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Afavorir la conciliació de la
vida laboral, familiar i personal
Impulsar
la
formació de les persones que participen
en
gestió
empresarial. en projectes d’autoocupació.

3

5

6

PLA
D’AUTOOCUPACIÓ
I FOMENT PROFESSIONAL
DE L’EMPRENEDORIA
ILLES BALEARS 2017-2020
CENTRE
INTEGRAT DE FORMACIÓ
EN NÀUTICA

PLA D’AUTOOCUPACIÓ
I FOMENT
DE L’EMPRENEDORIA
ILLES BALEARSEN
2017-2020
CENTRE
INTEGRAT
DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
NÀUTICA

7

ACCIONS DE LES LÍNIES
ESTRATÈGIQUES
1) Foment de la cultura emprenedora (1,2M€)
1.1 Potenciació de l’esperit
emprenedor des de l’àmbit
educatiu.
Fomentar
l’esperit
emprenedor a través de la
vivència d’experiències d’iniciar
projectes empresarials a tots
els nivell educatius, mitjançant
el Pla integral d’impuls de les
capacitats
emprenedores
en
educació
(ICAPE).
1.2 Col·laboració amb la
UIB per fomentar la cultura
emprenedora a la comunitat
universitària.
Crear i desenvolupar la
càtedra ICAPE de talent
emprenedor en col·laboració
amb la UIB i la FUEIB per
fomentar l’autoocupació i
els estudis sobre aquesta
activitat en l’àmbit universitari.
1.3 Cursos de creació i gestió consolidació
d’empreses.
d’empreses i capacitació
empresarial
1.4 Realització de publicacions
periòdiques d’autoocupació
Fomentar
la
formació
dirigida
a
persones La Direcció General d’Ocupació
ocupades i desocupades i Economia, l’Observatori del
en relació a la creació i Treball de les Illes Balears

i
l’IBESTAT
recopil·laran
dades i elaboraran estudis
que analitzin l’evolució de
l’autoocupació a les Illes Balears.

8

PLA
D’AUTOOCUPACIÓ
I FOMENT PROFESSIONAL
DE L’EMPRENEDORIA
ILLES BALEARS 2017-2020
CENTRE
INTEGRAT DE FORMACIÓ
EN NÀUTICA

2) Captació i orientació inicial de futurs
emprenedors (1,7M€)

2.1 Creació d’una xarxa de d’emprenedoria i entitats Integrament de l’atenció i la
captació i orientació inicial sense ànim de lucre que es promoció de l’emprenedoria
d’autoocupació.
vulguin incorporar a la xarxa. en el SOIB i a las entitats
especialitzades de suport,
EEs tracta de disposar de 2.2
Establiment
de incrementant la cooperació
dispositius de porta d’entrada procediments de detecció entre els agents clau de la
en els diferents àmbits dels demandants d’ocupació xarxa emprenedora de las
naturals d’apropament de les potencialment d’emprenedors. Illes Balears, l’assignació
persones emprenedores per
de
responsabilitats,
la
endegar una primera atenció. El
SOIB
serà
una dotació de recursos i el
primera porta d’entrada a seguiment dels seus resultats.
Així, la xarxa estarà conformada l’autoocupació que derivarà
per: xarxa d’oficines del SOIB, els potencials emprenedors 2.4 Establiment de dispositius
serveis de l’IDI, Xarxa de a
serveis
especialitzats en línia per poder focalitzar
Serveis Públics Empresarials, que els ajudaran a engegar i centralitzar els canals de
xarxa d’Agents d’Ocupació el
projecte
emprenedor difusió a les xarxes referents
i Desenvolupament Local mitjançant
itineraris d’autoocupació.
(AODL) dels municipis i consells individuals d’autooocupació.
insulars,
organaitzacions
empresarials i sindicals amb 2.3 Planificació un sistema
trajectòria en assessorament integral d’emprenedoria.
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3) Assessorament i tutorització dels projectes de
negoci (0,85M€)
3.1 Creació d’un nou servei - “FerEmpresa”: que potenciarà
d’orientació i tutorització a les a nivell digital i presencial
persones emprenedores.
el coneixement mutu dels
diferents projectes amb l’objectiu
Es proposa la contractació de fomentar la cooperació.
d’un equip de persones
especialitzades per a l’orientació - “ReEmpresa”: que crearà
en autoocupació, a totes les un
mercat
d’empreses
illes. L’IDI desenvoluparà una de les illes en procés de
metodologia d’assessorament tancament amb l’objectiu de
tècnic amb l’objectiu de que fer-ho accessible a persones
pugui
ser
implementada emprenedores
interessades
per la resta de membres en
donar-lis
continuïtat.
de la xarxa d’autoocupació.
Aquest equip de tutors 3.3 Formació en orientació
especialitzats, oferirà diversos empresarial i desenvolupament
serveis personalitzats tals com local.
l’asessorament integral en
l’elaboració d’un pla d’empresa. - Establir una línia de formació
contínua, tant presencial com
3.2 Programes de foment de en línia, referent als processos
l’emprenedoria en col·laboració. d’orientació en autoocupació per

a tota la xarxa d’agents implicats
- Establir una segona línia de .
formació directa a les persones
emprenedores orientada a
adquirir tant les habilitats com les
destreses de gestió necessaris
per a la creació i consolidació
de la seva idea de negoci..
3.4 Ètica empresarial.
El Pla incorpora principis
fonamentals
de
l’ètica
empresarial i compta amb la
col·laboració del Centre per a
la Gestió Ètica de l’Empresa de
les Illes Balears (ETICENTRE)
juntament amb la resta d’entitats
que fomenten l’ètica empresarial.
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4) Ajudes financeres per a la posada en marxa i la
consolidació del projecte (3,95M€)

4.1 Ajudes econòmiques a
l’inici de l’activitat.
4.2 Ajudes de manteniment
a l’activitat amb suport a
Aquestes ajudes pretenen la conciliació en cas de
compensar les despeses maternitat/paternitat i de
d’inici de l’activitat que relleu generacional
són inherents a qualsevol
projecte
que
comença. 4.2.1 Ajudes destinades a
Amb l’objectiu d’assegurar afavorir la conciliació de la vida
la viabilitat del projecte, per laboral, familiar i personal de
poder ser beneficiari dels ajuts la persona titular de l’activitat
econòmics de l’Administació, emprenedora
l’emprenedor ha d’haver
participat prèviament en Amb aquestes ajudes es
l’itinerari
d’assessorament pretén afavorir la conciliació
i tutorització del projecte. de la vida laboral, familiar
També ha d’haver aportat un i personal dels autònoms,
pla d’empresa que compti en els supòsits de riscos
amb la validació dels serveis durant l’embaràs, maternitat,
de la Xarxa.
paternitat i risc durant la
lactància, així com en el
Els ajuts subvencionen una supòsit d’adopció, o acolliment
persona desocupada per a preadoptiu o permanent de
establir-se com a treballador menors de 8 anys. D’aquesta
autònom. Les quanties que manera, se subvenciona la
s’estableixen seran, com a contractació de persones
mínim, de 4.000 euros per desocupades o inscrites a
treballador (*).
Garantia Juvenil durant el

temps en què gaudeixin dels
permisos corresponents.
L’ajut cobrirà el cost salarial i
de Seguretat Social derivat de
la contractació de la persona
i tindrà un límit màxim
de
1.000 euros al mes.
S’incrementarà un 10% en
cas de discapacitat i un 20%
en cas de que l’autònom sigui
una dona víctima de violències
masclistes.
4.2.2 Ajuda de foment al
relleu generacional.
Es pretén facilitar la continuïtat
del negoci més enllà de la vida
laboral del seu promotor, a qui
es compensaran els costos
associats a la transmissió
del negoci mitjançant el
relleu generacional en els
casos de: jubilació, mort del
treballador/a titular del negoci,
incapacitat permanent o gran
invalidesa.

PLA D’AUTOOCUPACIÓ
I FOMENT
DE L’EMPRENEDORIA
ILLES BALEARSEN
2017-2020
CENTRE
INTEGRAT
DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
NÀUTICA

Les subvencions seran de, Els ajuts seran d’un mínim de
com a mínim, 4.000 euros per 4.000 (*).
a cada treballador autònom (*)
4.3.2 Afavorir la primera
4.3. Ajudes per a la contractació d’un treballador/a
restructuració, consolidació per compte d’altri.
i creixement del projecte
d’autoocupació.
La subvenció té per finalitat
fomentar la contractació
4.3.1 Reestructuració
del d’assalariats i la generació de
projecte d’autoocupació
llocs de feina, així com facilitar
la consolidació i creixement
L’objectiu d’aquesta línia d’ajuts del projecte empresarial.
és ampliar el beneficiaris
i ajudar a la pervivència i Igual que en el punt anterior,
millora del negoci mitjançant la subvenció per contractar
un reenfocament del projecte. desocupats serà d’un mínim
Es podran acollir als ajuts de 4.000€ (*).
aquelles persones que no
s’hagin beneficiat dels ajuts 4.3.3
Inserció
laboral
d’inici d’activitat i que duguin d’autònom col·laborador.
més d’una any donats d’alta
com a autònoms. Així mateix, Aquesta línia d’ajudes té per
per ser beneficiari d’aquesta objecte fomentar la inserció
iniciativa, l’autònom també laboral de familiars del titular
ha d’haver aportat un pla del projecte d’autoocupació
d’empresa que compti amb que presten servei en el negoci
la validació dels serveis de la familiar i que s’incorporen com
Xarxa.
a autònoms col·laboradors.
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Per a beneficiar-se, cal que
el contractat estigui inscrit
al SOIB com a demandant
d’ocupació i ser familiar del
titular del projecte.
La subvenció per a la
contractació serà d’un mínim
de 2.000 euros, ampliable en
500 euros en cas de dones
o amb 1.500 euros més en
cas de discapacitat. També
s’incrementa en cas d’aturat
de llarga durada, major de
45 anys o per ser víctima de
violències masclistes.
(*)

Aquesta quantitat serà
ampliable en el cas de ser una
dona (+1.000€), ser una persona
amb discapacitat (+3.000€), ser
aturat de llarga durada (+500€),
ser major de 45 anys (+500€)
o ser víctima de violències
masclistes (+500€).

5) Accés a finançament (320.00€)
5.1. Realització d’un director 5.2 Reforçament dels avals
d’instruments financers.
per a emprenedors a través
d’ISBA SGR.
Realitzar un directori dels
instruments financers locals, Reforç
i
accessibilitat
nacionals i europeus, per tal als avals de l’ISBA SGR
que tot emprenedor tingui per a emprenedors per
informació i assessorament poder accedir als préstecs
sobre els instruments financers bancaris
tradicionals.
actuals, tant del sistema
bancari tradicional, com del
sistema bancari no tradicional.

5.3 Foment de l’accés al
finançament alternatiu.
Foment de la inversió privada
i difusió de les plataformes
col·laboratives i col·lectives,
amb l’objectiu de facilitar l’accés
al finançament alternatiu, com
per exemple, business angels,
crowdfunding,
crowdlending,
fòrums
d’inversió,
etc..
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