modernització
AJUTS PER A LA MODERNITZACIÓ
DE L’ESTRUCTURA DIGITAL
DE L’ACTIVITAT INDUSTRIAL 2020

> T’ajudam a modernitzar la teva indústria
La Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius convoca per a l’any 2020
una línia d’ajuts destinats a la promoció del teixit industrial, el foment de la modernització
dels sistemes de gestió i sistemes productius, la millora del teixit productiu
i el posicionament estratègic de la indústria dins l’àmbit territorial de les Illes Balears,
i també donar ajuts per despeses corrents als establiments industrials
que s’hagin vist afectats per la crisi.

> Qui s’hi pot presentar?
Empreses de caràcter industrial amb els epígrafs de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE)
inclosos en les divisions 2, 3, 4 i 691.2 de la secció primera corresponent a activitats empresarials,
i que estiguin inscrites en la divisió A corresponent a establiments i activitats industrials
del Registre Integrat Industrial, o en el Registre Miner de les Illes Balears de la Conselleria
de Transició Energètica i Sectors Productius. També en són beneficiàries les empreses incloses
en el grup 504 de l’IAE de la secció primera corresponent a activitats empresarials, i que estiguin
inscrites en la divisió B corresponent a les empreses de serveis relatives a l’activitat industrial
del Registre Integrat Industrial.

> Quins projectes s’hi poden acollir?
Els ajuts consisteixen en tres programes de subvenció destinats a l’adquisició d’actius fixos
i a l’adquisició d’inversions immaterials associades al procés industrial, que hagin de ser utilitzats
o entrar en funcionament per primera vegada, i a sufragar part de les despeses corrents
que hagin hagut d’atendre les empreses que s’hagin vist afectades per la crisi sanitària de la COVID-19.

Programa I. Disseny i innovació:
Cost de contractació a entitats externes de projectes de disseny i innovació industrial,
i adquisició de prototips.

_Adquisició de tancs, barriques, tambors i similars
_Adquisició d’actius materials per a l’emmagatzematge

Programa III. Despeses corrents produïdes durant l’estat d’alarma
_Aigua, llum, lloguer, compra d’equips de protecció individual (EPI)
relacionats amb la crisi de la COVID-19. Els beneficiaris també ho han de ser
d’actuacions subvencionables descrites en els programes I i/o II.

> Quina és la quantia de l’ajut?

Programa II. Producció, logística i emmagatzematge:

Els ajuts han de ser instrumentats en forma de subvencions, en funció del tipus de programa.

Adquisició de material, accessoris i maquinària per a la producció. Adquisició d’actius materials
per a la millora de l’emmagatzematge.

Programa I. Disseny i innovació: el percentatge de l’ajut sobre els costs subvencionables
serà com a màxim del 50 % del cost elegible (IVA exclòs), fins a un màxim de 6.000 €.

Programa III. Despeses corrents produïdes durant l’estat d’alarma.

Programa II. Producció, logística i emmagatzematge: el percentatge de l’ajut sobre els costs
subvencionables serà com a màxim del 50 % del cost elegible (IVA exclòs), fins a un màxim de 15.000 €.

> Quines són les actuacions subvencionables?

Programa III. Despeses corrents produïdes durant l’estat d’alarma: el percentatge de l’ajut sobre els costs
subvencionables serà del 100 % de la factura (IVA exclòs), de les despeses corrents, quan la suma de totes
les despeses subvencionables sigui igual o superior a 200 euros, IVA exclòs.

Programa I. Disseny i innovació
Projectes de disseny i innovació industrial
Adquisició de prototips

L’ajut serà com a màxim el 25 % de l’import concedit dels programes I i II
(d’acord amb els barems descrits anteriorment).

Programa II. Producció, logística i emmagatzematge

> Quan s’ha d’executar el projecte?

_Adquisició de maquinària
_Adquisició d’accessoris, instal·lacions tècniques i TIC associats a la maquinària, tant nova com existent
_Adquisició de motlles i patronatges
_Adquisició i instal·lació de sistemes de fred i calor

Les inversions objecte de les sol·licituds s’han d’executar i pagar en el període comprès
entre el 2 d’octubre de 2019 i l’1 d’octubre de 2020 (ambdós inclosos).
El termini per justificar la realització de les activitats subvencionables finalitza l’1 d’octubre de 2020,
o en la data que estableixi la resolució de concessió, si aquesta és posterior.

> Quan s’ha d’executar el projecte?
Les inversions objecte de les sol·licituds s’han d’executar i pagar en el període comprès
entre l’11 de novembre de 2018 i el 10 de novembre de 2020 (ambdós inclosos).
Les despeses corrents subvencionables del programa III seran les produïdes durant
l’estat d’alarma; per tant, aquest serà el període subvencionable.

+ Informació
Direcció General de Política industrial
C. Bastió d’en Sanoguera, 2 · Palma
Telèfon: 971 784 995

No són subvencionables les inversions realitzades en el període que va de l’11
de novembre de 2018 al 10 de novembre de 2019 per les entitats que ja varen ser
beneficiàries d’una subvenció convocatòria de modernització 2019.
El termini per justificar la realització de les activitats subvencionables finalitza
el 10 de novembre de 2020, o en la data que estableixi la resolució de concessió,
si aquesta és posterior.

> Fins quan es pot sol·licitar la subvenció?
El termini per presentar les sol·licituds és des del 21 de juliol de 2020 a les 00.00 h
fins el dia 21 d'agost de 2020 a les 23.59 h.
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La tramitació de la sol·licitud s'ha de presentar obligatòriament per via telemàtica.

> Quin és l’import de la convocatòria?
L’import econòmic d’aquesta convocatòria és de quatre milions cinc-cents mil euros
(4.500.000 €) a càrrec dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears de l’any 2020.

Convocatòria publicada al BOIB 122, de 11 de juliol de 2020
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