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OBJECTE I FINALITAT
Són incentius regionals els ajuts financers que concedeix l'Estat per fomentar l'activitat
empresarial i orientar la seva localització cap a zones prèviament determinades, a fi de reduir
les diferències de situació econòmica en el territori estatal, repartir més equilibradament les
activitats econòmiques i reforçar el potencial de desenvolupament endogen de les regions.
La UE cofinança una gran part dels ajuts concedits per a incentius regionals amb el Fons
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). L'objectiu és estimular la creació de noves
empreses a les regions més desfavorides.

QUI POT SOL·LICITAR AQUEST S AJUTS?
Poden ser beneficiàries les persones jurídiques, que en la zona de promoció econòmica de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, realitzin inversions que impliquin la creació d'un
nou establiment, l'ampliació d'un d'existent o el llançament d'una activitat que comporti un
canvi fonamental en el producte o el procés de producció d'aquest.
En el cas de grans empreses només es poden concedir ajudes per inversions inicials que
atreguin noves activitats, o per a la diversificació d’establiments existents en nous productes
o nous processos innovadors.
No poden obtenir incentius econòmics regionals les UTE, comunitats de béns (C.B.),
agrupacions d’interès econòmic (A.I.E.), comunitats de propietaris, etc.

SECTORS ECONÒMICS PROMOCIONABLES
1. Indústries transformadores i serveis de suport a la producció que, respectant els
criteris sectorials establerts pels organismes competents, incloguin tecnologia
avançada, prestin especial atenció a millores mediambientals i suposin una millora
significativa en la qualitat o la innovació del procés o el producte i, en especial, els
que afavoreixin la introducció de les noves tecnologies i la prestació de serveis en els
subsectors de les tecnologies de la informació i les comunicacions, i els que millorin
significativament les estructures comercials.

2. Establiments turístics i instal·lacions complementàries d'oci que, respectant els
criteris sectorials establerts pels organismes competents, posseeixin caràcter
innovador, especialment pel que fa a les millores mediambientals i que millorin
significativament el potencial endogen de la zona.
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CLASSES DE PROJECTES PROMOCIONABLES
Projectes de creació de nous establiments
•

Nous establiments hotelers

•

Noves instal·lacions complementàries d’oci: camps de golf, parcs temàtics, ports
esportius.

•

Nous establiments industrials, centres logístics i fàbriques

Inversions que donin origen a la iniciació d'una activitat empresarial i a més creïn nous llocs
de feina.
Projectes d'ampliació
•

Ampliació d’establiments hotelers amb noves instal·lacions d’oci.

•

Ampliació de les instal·lacions
dimensionament de les actuals.

industrials

(noves

línees

de

producte

o

Inversions que suposin el desenvolupament d'una activitat ja establerta o la iniciació d'altres.
En el cas de desenvolupar una activitat ja establerta, relacionada o no amb la ja
desenvolupada per la titular, el projecte ha d'implicar un augment significatiu de la capacitat
productiva. Així mateix, els projectes d'ampliació han de comportar la creació de nous llocs
de feina i el manteniment dels existents.
Projectes de modernització
•

Modernització de la planta hotelera

•

Modernització de les instal·lacions industrials

Inversions que compleixin les condicions següents:
1. Que la inversió constitueixi una part important de l'actiu fix material de l'establiment
que es modernitza i que impliqui l'adquisició de maquinària tecnològicament
avançada que produeixi un increment sensible de la productivitat.
2. Que la inversió doni lloc a la diversificació de la producció d'un establiment per
atendre mercats de productes nous i addicionals o comporti una transformació
fonamental en el procés global de producció d'un establiment existent.
3. Que es mantegin els llocs de feina existents.
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CONCEPTES D’INVERSIÓ INCENTIVABLES
a) Obra civil: connexions de serveis, urbanització i obres exteriors adequades a les
necessitats del projecte, oficines, laboratoris, instal·lacions per a serveis laborals i
sanitaris del personal, magatzems, edificis de producció o transformació, edificis de
serveis industrials, magatzems i altres obres vinculades al projecte.
b) Béns d'equip: maquinària de procés, instal·lacions elèctriques especials, instal·lacions
energètiques i de subministrament d'aigua especials, elements de transport interior,
vehicles especials de transport exterior, equips de mesura i control, instal·lacions de
seguretat, instal·lacions de millora i protecció mediambiental, i altres béns d'equip
lligats al projecte.
c) En el cas de les petites i mitjanes empreses, fins al 50 % dels costs derivats dels
estudis previs del projecte, entre els quals es poden incloure: treballs de
planificació, enginyeria de projecte i de direcció facultativa dels projectes.
d) Actius immaterials, sempre i quan no excedeixin el 30 % del total de la inversió
incentivable, s'utilitzin exclusivament en el centre on es realitzi el projecte, siguin
inventariables, amortitzables i s'adquireixin en condicions de mercat a tercers no
relacionats amb el comprador.
e) Altres conceptes, excepcionalment.

QUINS REQUISITS S'HAN DE COMPLIR?
1. No haver iniciat la inversió abans d’haver presentat la sol·licitud de subvenció. No es
considera que s’incompleix aquest requisit quan una empresa hagi realitzat compres
de terrenys i/o els treballs preparatoris com l’obtenció de permisos i/o la realització
d’estudis previs de viabilitat, abans de la presentació de la sol·licitud de subvenció.
2. Ser viables tècnicament, econòmicament i financerament.
3. Autofinançar-se, almenys un 25 % de la seva inversió aprovada i comptar amb un
nivell mínim de fons propis.
4. L'ajut ha de tenir un efecte incentivador, consistent que la persona que el sol·liciti i
que emprengui el projecte no ho hauria pogut realitzar sense l'ajut o només l'hauria
emprès d'una manera limitada o diferent o en un altre lloc.
5. La inversió subvencionable ha de ser igual o superior a 900.000 euros (no es
considera inversió subvencionable l'import corresponent a l'IVA o a qualsevol altre
tribut).
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ZONA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES
BALEARS

MUNICIPIS QUE COMPREN LA ZONA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
ALARÓ
MARIA DE LA SALUT
ARIANY
MONTUÏRI
ARTÀ
MURO
BINISSALEM
PETRA
BÚGER
POBLA (SA)
BUNYOLA
SANT JOAN
CAMPANET
SANTA EUGÈNIA
CAPDEPERA
SANTA MARGALIDA
CONSELL
SANTA MARIA DEL CAMÍ
COSTITX
PALMA (Seccions censals 38,39, 49 del districte 03)
MANACOR (Districtes 01,02 i 03)
SELVA
LLORET DE VISTALEGRE
SENCELLES
LLUBÍ
SINEU
MANCOR DE LA VALL
VILAFRANCA DE BONANY
ZONA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA PRIORITÀRIA
INCA
SINEU
LLOSETA
PALMA (Secció censal 37, del districte 03)
MENORCA
L’ILLA EN LA SEVA TOTALITAT
EIVISSA
L’ ILLA EN LA SEVA TOTALITAT
FORMENTERA
L’ILLA EN LA SEVA TOTALITAT

QUANTIA (LÍMITS MÀXIMS D'INTENSITAT DE L'AJUT)
El percentatge de subvenció depèn del resultat del Total Puntuació bàsica (TPB), la zona de
promoció econòmica i la tipologia de l’empresa.
Les inversions realitzades a les zones prioritàries tindran un 20% addicional respectant el
límits màxims establerts en els Reals Decrets de delimitació de zones de promoció
econòmica.
Intensitats màximes segons tipologia de l’empresa:
10 % per a grans empreses.
20 % per a mitjanes empreses.
30 % per a petites empreses.
Recomanació de la Comissió de 6 de maig de 2003 sobre la definició de microempreses i
petites i mitjanes empreses.
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QUINA DOCUMENTACIÓ S'HA DE PRESENTAR?
1. Instància de Sol·licitud (Annex 1).
2. Resum de dades bàsiques.
3. Acreditació de circumstàncies personals o registrals de la persona sol·licitant:
▪

DNI, poder del representant legal i CIF de la societat.

▪

Les societats constituïdes han de presentar escriptura de constitució,
modificacions i ampliacions de capital, composició del consell d'administració
i relació d’accionistes amb participació superior al 10 % i les declaracions de
l'impost de societats dels darrers tres anys.

▪

Les societats per constituir: certificat del Registre Mercantil Central de no
coincidència de nom, projecte d'estatuts i futur Consell d'Administració i socis
amb participació superior al10%.

4. Memòria del projecte d'inversió i annex del qüestionari mediambiental:
▪

Plànol general del conjunt industrial, amb diferenciació de la situació inicial de
la posterior a la inversió, i plànol de distribució en planta de nova construcció i
ubicació de béns d'equip.

▪

Nota simple del terreny on s’ubiquen les inversions o croquis d'ubicació al
municipi.

▪

Pressuposts.

5. Declaració de l'existència d'efecte incentivador.
6. Declaració responsable d'altres ajuts.
7. Declaració responsable relativa a la condició de PIME.
8. Declaració responsable de no inici d'inversions i de no existència d’acord
irrevocable per fer el projecte:
▪
Acta notarial acreditativa del no inici d'inversions.
9. Declaració de no reubicació d’activitat.
10. Declaració responsable de l'empresa de no estar en crisis a tenor de les
Directrius de Salvament i Reestructuració.
11. Autorització de les administracions públiques per sol·licitar dades a l’Agència
Estatal d’Administració Tributària i a la Tresoreria General de la Seguretat Social.
12. Declaració responsable d'estar al corrent en el reintegrament de subvencions.

Els formularis es troben disponibles en la pàgina web del CBE: www.cbe.es
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TERMINI PER SOL·LICITAR L'AJUT

Convocatòria oberta fins el 31 de desembre de 2021.

OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS
Els beneficiaris deuran complir les condicions generals i particulars que figuren en la
resolució individual de concessió d’incentius regionals. En resumen, deuran complir:
✓

Acreditació de la realització de les inversions.

✓

Comptabilitat separada.

✓

Compliment de les obligacions de comunicació (cartell/placa).

✓

Aportació financera mínima del 25% de la inversió subvencionable.

✓

Disposar dels Fons propis exigits en la resolució.

✓

Manteniment i creació de llocs de feina.

✓

Manteniment de les inversions.

Obligacions de comunicació:
1. En totes les mesures d’informació i comunicació que dugui a terme, el beneficiari deurà
reconèixer el recolzament dels Fons a l’operació mostrant:
a) l’ emblema de la Unió, de conformitat amb les característiques tècniques establertes en
l’acte d’execució adoptat per la Comissió d’acord amb l’article 115, apartat 4, i una referència
a la Unió Europea;
b) una referència al Fons que dona el recolzament a l’operació: “Fondo Europeo de
Desarrollo Regional”.
c) una declaració: “Una manera de hacer Europa”
2. Durant la realització d’una operació, el beneficiari informarà al públic del recolzament
obtingut dels Fons:
a) fent una breu descripció en el seu lloc d’Internet, en cas de què disposi d’un, de l’operació,
de manera proporcionada al nivell de recolzament prestat, amb els seus objectius i resultats,
i destacant el recolzament financer de la Unió;
b) col·locant, per a les operacions no contemplades en els punts 4 i 5, al menys un cartell amb
informació sobre el projecte ( d’un grandària mínima A3), en el què mencionarà l’ajuda
financera de la Unió, en un lloc ben visible per al públic, per exemple l’entrada d’un edifici.
3. En operacions finançades pel FSE i, en casos pertinents, en operacions finançades pel
FEDER o el Fons de Cohesió, el beneficiari s’assegurà de què les parts que intervenen en elles
han estat informades d’aquest finançament.
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Qualsevol document relacionat amb l’execució d’una operació que es destini al públic o als
participants, inclosos els certificats d’assistència o d’altre tipus, contendrà una declaració en
la què s’informi de què ha rebut recolzament del “Programa Operativo Plurirregional de
España 2014-2020”.
4. Durant l’execució de tota operació de finançament d’obres d’infraestructura o construcció
que es beneficiï d’una ajuda del FEDER o del Fons de Cohesió superior a 500 000 EUR, el
beneficiari col·locarà un cartell temporal de dimensió significatiu en un lloc ben visible per al
públic.
5. El beneficiari col·locarà, en un lloc ben visible per al públic, un cartel o placa permanent
de mida grandària significativa en un termini de tres mesos a partir de la conclusió d’una
operació que reuneixi les característiques següents:
a) la contribució pública total a l’operació supera los 500 000 EUR;
b) l’operació consisteix en la compra d’un objecte físic, en el finançament d’una
infraestructura o en treballs de construcció.
El cartell o la placa indicaran el nom i l’objectiu principal de l’operació. Es preparen d’acord
amb les característiques tècniques adoptades per la Comissió de conformitat amb l’article
115, apartat 4.
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ÓRGANS COMPETENTS I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
La gestió dels incentius regionals es competència del Ministeri d’Hisenda. La gestió i
tramitació de les sol·licituds d’ajudes, en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
correspon a la Direcció General de Fons Europeus depenent de la Conselleria de Fons
Europeus, Universitat i Cultura, la qual ha delegat la competència executiva en el Centre
Balears Europa.
Les sol·licituds es poden presentar en qualsevol dels llocs establerts en l’article 16.4 de la Llei
39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
i deuen anar dirigides a:
Centre Balears Europa
Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors
Palau Reial nº 17, 07001- Palma.

NORMATIVA
Directrius Comunitàries sobre les ajudes estatals amb finalitat regional 2014-2020.
Decisió de la Comissió pel què s’aprova el Mapa espanyol d’ajudes regionals 2014-2020.
Decisió de la Comissió pel que es modifica el Mapa espanyol d’ajudes regionals 2014-2020
pel període 2017-2020.
Llei 50/1985, de 27 de desembre, Llei d’Incentius Regionals.
REAL DECRET 899/2007, de 6 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament dels incentius
regionals, de desenvolupament de la Llei 50/1985, de 27 de desembre.
Real Decret 303/2015, de 24 d’abril, pel qual es modifica el Reglament dels incentius
regionals, de desenvolupament de la Llei 50/1985, de 27 de desembre, aprovat pel Real
Decret 899/2007, de 6 de juliol.
Ordre EHA/2874/2009, de 15 d’octubre, per la qual s’aproven normes complementàries
per a la tramitació i gestió dels incentius regionals prevists en la Llei 50/1985, de 27 de
desembre.
Real Decret 741/2016, de 30 de desembre, pel qual es modifica el Real Decret 318/2015, de 24
d’ abril, pel qual es delimita la zona de promoció econòmica de la Comunitat Autònoma de las Illes
Balears.
Real Decret 318/2015, de 24 d’abril, pel qual es delimita la zona de promoció econòmica de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
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Altra normativa d’interès:
▪ Interpretació de la Comissió Europea dels conceptes NOUS PRODUCTES i NOUS
PROCESOS INNOVADORES.
▪

Productes agrícoles enumerats en l’annex I del Tractat de Funcionament de la Unió
Europea (TFUE).

▪

Recomanació de la Comissió de 6 de maig de 2003 sobre la definició de
microempreses i petites i mitjanes empreses.

▪

La normativa FEDER.

▪

Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.

▪

Llei 12/2016, de 17 d’agost d’avaluació d’impacte ambiental de les Illes Balears.

Guies d’interès:
▪ L’Acord del Consell Rector d’ Incentius Regionals (criteris de tramitació valoració).
▪

Guia d’orientacions per complimentar el qüestionari mediambiental.

▪

Guia de l’usuari sobre la definició del concepte de pime.

▪

Guia de control dels incentius regionals.

▪

Guia de comunicació dels Incentius Regionals en Baleares.

Tota la normativa i guies d’interès, es troben disponibles en la pàgina web del
Centre Balears Europa www.cbe.es

Punt d’informació :

Centre Balears Europa

c/Palau Reial, 17 -07001 Palma
incentiusregionals@cbe.caib.es
Antoni Reinoso Pascual
Marta Yagüe Torcal
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