
 
 
 

 

 

Desenvolupament Local – Punt Informació Empresarial (PIE) 

 

Nom de la convocatòria  

 
Subvenció per la modernització de les empreses 
comercials detallistes i determinades empreses de serveis 
 

BOIB  
 
Nº101 de 4 de juny de 2020 
 

Link convocatòria 
 
https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/4217284  
 

Objecte 

 
Fomentar la modernització i la millora de la competitivitat de 
les petites empreses comercials detallistes i determinades 
empreses de serveis, així com la continuïtat dels establiments 
comercials i de determinats serveis considerats emblemàtics, 
amb especial atenció als establiments comercials i determinats 
serveis afectats per la crisi de la COVID-19. 
 

Beneficiaris  

 
Persones físiques i jurídiques privades, agrupacions, 
comunitats de bens o qualsevol altra unitat econòmica malgrat 
no tingui personalitat jurídica.  

 

Requisits  

 
Estar inclòs a algun d’aquests epígrafs d’activitat econòmica:  
Activitats de comerç detallista: 
— Grup 641: tots els epígrafs 
— Grup 642: tots els epígrafs 
— Grup 643: tots els epígrafs 
— Grup 644: tots els epígrafs 
— Grup 645: tots els epígrafs 
— Grup 647: tots els epígrafs, excepte el 647.5 
— Grup 651: tots els epígrafs 
— Grup 652: tots els epígrafs, excepte el 652.1 
— Grup 653: tots els epígrafs 
— Grup 654: únicament els epígrafs 654.2 i 654.6 
— Grup 656: tots els epígrafs 
— Grup 657: tots els epígrafs 
— Grup 659: tots els epígrafs 
— Grup 662: tots els epígrafs 
Activitats de serveis: 
— Grup 971: tots els epígrafs 
— Grup 972: tots els epígrafs 
— Grup 973: únicament l'epígraf 973.1 
— Grup 975: tots els epígrafs 
 

 
Que es subvenciona?  
 

 
Inversions per a la millora tecnològica encaminada a potenciar 
el comerç electrònic 
Inversions per la millora de l'eficiència energètica i la 
sostenibilitat 
millorar l'accessibilitat i per eliminar barreres arquitectòniques 
Adquisició i instal·lació de l'equipament necessari per a la 
modernització de l'establiment (mobiliari, maquinària, 
instal·lacions) 
Millora de la imatge de l'establiment (retolació comercial, 
interior i exterior). 
 

https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/4217284
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Obres i reformes en general que comportin la millora i 
modernització de l'establiment 
Despeses corrents produïdes durant l'estat d'alarma (aigua, 
llum, arrendaments, compra d'EPI relacionats amb la crisi de la 
COVID-19 
 
 
Els projectes s’han d’executar i pagar en el període comprès 
entre el 16 d'octubre de 2019 i el 15 d'octubre de 2020  
 
En el cas de despeses corrents s’han d’haver realitzat entre el 
14 de març i el 15 d’octubre de 2020.  
 

 
Import 
 

 
El projecte ha de tenir un cost mínim de 2.000,00€ (IVA inclòs) 
 
Es concedirà una subvenció de fins a 8.000,00€ 
 
Es subvenciona el 70 % del cost del projecte (IVA exclòs) 
més un 10 % del cost del projecte (IVA exclòs), amb un 
màxim de 600 euros, per pagar despeses corrents produïdes 
durant l'estat d'alarma 
 
 

 
Termini presentació 
sol·licituds 
 

Fins al 4 de juliol  

 
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 
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