
Desenvolupament Local – Punt Informació Empresarial (PIE) 
 
 
 

 
 

Nom de la 
convocatòria  

 
 Ajuts destinats a promoure actuacions d'inversió per a la modernització de 
l'estructura productiva i tecnològica de l'activitat industrial per a l’any 2017 
 

Enllaç  

 
BOIB nº91 de 27 juliol de 2017 
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2994453&coduo=186&lang=ca 
 
 

Objecte 

 
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, i la promoció i implantació de les TIC en la indústria dins l’àmbit 
territorial de les Illes Balears. 
Els ajuts consisteixen en dos programes de subvencions diferents, un per a l'adquisició 
d'actius fixos i un altre per a l’adquisició d'inversions immaterials associades al procés 
industrial 
 

Beneficiaris  

 
Són beneficiàries les petites i mitjanes empreses (PIME) de caràcter industrial amb els 
epígrafs de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) inclosos en les divisions 2, 3 i 4 
de la secció primera corresponent a activitats empresarials, i que estiguin inscrites en la 
divisió A 
 

 
Subvenció que 
es concedeix 

 
La inversió per a la implantació de nous centres productius, així com per a l'ampliació, 
millora o modernització dels ja existents. 
Inversions efectuades i pagades en el període que va de l'1 gener de 2017 al 10 de 
novembre de 2017, sense haver-hi la possibilitat de prorrogar-lo 
 
Per al programa I: l'adquisició d'actius fixos nous, com les màquines i els seus 
accessoris, i les instal·lacions tècniques associades a aquestes, relacionades 
directament amb l'activitat que constitueix l'objecte social de l'empresa i que han de ser 
utilitzades o entrar en funcionament per primera vegada 
 
Per al programa II: els costs d'inversió immaterial d'adquisició de tecnologies 
associades a la transformació digital de la indústria; que tenguin com a finalitat l'augment 
de la capacitat productiva; que fomentin la innovació i el disseny, i la redacció de 
projectes, estudis d'edificació i direcció facultativa per al trasllat, l’ampliació o la millora 
de les instal·lacions existents. 
 
 

Import que es 
subvenciona 

 
Programa I: adquisició d'actius fixos 50 % de l’import de la factura (IVA exclòs), import 
màxim es de 30.000 euros per beneficiari i actiu adquirit. 
 
Programa II: adquisició d'inversions immaterials associades al procés industrial.  30 % 
de l’import de la factura (IVA exclòs), 5.000 euros per beneficiari. 
 

 
 
 
Termini 
presentació 
sol·licituds 
 

Fins al 17 d’octubre de 2017 

 
Servei informació Àrea Desenvolupament Local – Punt Informació Empresarial (PIE) 
Ajuntament de Santa Maria del Camí 
 
Plaça de la Vila nº1, de les 9:00 hores a les 14:00 hores, Llorenç Beltran March (Agent de Desenvolupament 
Local) 
Adreça email: adl@ajsantamariadelcami.net 
 


