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+ informació

T’ajudam 
a consolidar 
el procés
internacional
de la teva 
empresa

Termini de presentació de les sol·licituds

Es poden presentar sol·licituds des del dia 7 d’abril 

fins al dia 6 de juny de 2019, ambdós inclosos.

Import econòmic de la convocatòria

L’import econòmic d’aquesta convocatòria és de 

450.000,00 euros amb càrrec al pressupost de 

la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a  

l’exercici de l’any 2019.



Objecte

Aquestes ajudes tenen per objecte el finançament de la fase de 
consolidació del procés d’internacionalització per les microempreses 
i petites i mitjanes empreses de les Illes Balears (d’ara endavant, 
pimes) amb domicili fiscal a les Illes Balears al llarg dels exercicis 
2018-2019, que exerceixen una activitat lucrativa dins l’àmbit de 
les activitats del comerç i els serveis, així com la seva implantació a 
l’exterior, al llarg de l’àmbit d’aquesta convocatòria.

Es considera que una empresa es troba en fase de consolidació de la 
internacionalització quan es compleix un dels requisits següents:

a_L’import de les vendes cap als mercats exteriors (exportacions) és 
superior al 15 % de la seva facturació. 
b_L’empresa compta amb una projecció d’expansió empresarial a 
l’exterior, atès que ha exportat de forma regular durant els darrers 
tres anys.

Beneficiaris

Poden ser beneficiaris de les ajudes els autònoms, les microempreses, 
així com les pimes que exerceixen una activitat lucrativa dins l’àmbit 
de les activitats del comerç i els serveis, o dins l’àmbit de l’activitat 
industrial, que estiguin constituïdes prèviament a la data de publicació 
d’aquesta convocatòria i que vulguin consolidar-se com a empresa a 
l’àmbit internacional, o vulguin la seva implantació a l’exterior.

Projectes subvencionables

Seran subvencionables els projectes adreçats a fomentar la 
cooperació empresarial i la modernització del comerç i els serveis, 
i els projectes per fomentar la internacionalització dels productes 
fabricats a les Illes Balears, ja sigui mitjançant la implantació de 
l’empresa als mercats exteriors, o consolidant-ne la seva presència 
en aquests.

Es valorarà la presentació, juntament amb la sol·licitud, d’un pla 
d’internacionalització, elaborat i signat per un tècnic expert en 
matèria d’internacionalització.

Quantia de les ajudes i període d’execució
dels projectes

1. El percentatge de l’ajuda sobre els costos subvencionables ha de 
ser com a màxim del 50 % del cost elegible (IVA exclòs) fins a un 
màxim de 18.000,00 euros per empresa.

Si l’empresa obté menys de 35 punts en la valoració del seu 
projecte, el percentatge de l’ajuda sobre els costos subvencionables 
ha de ser com a màxim del 25 % del cost elegible (IVA exclòs) fins a 
un màxim de 18.000,00 euros per empresa, per ambdós projectes.

2. Els projectes objecte de subvenció s’han d’executar entre l’1 
d’octubre de 2018 i el 30 de setembre de 2019, i el termini de 
presentació de la documentació justificativa és fins al 15 d’octubre de 
2019.

Les inversions objecte de les sol·licituds s’han de fer i pagar en el 
període comprès entre l’1 d’octubre de 2018 i el 30 de setembre de 
2019 (ambdós inclosos). 

Despeses subvencionables

Es consideren despeses subvencionables: 

A_Consolidació

a_La realització d’un pla d’internacionalització a càrrec d’un tècnic expert 
en comerç exterior.
b_L’execució del pla de màrqueting internacional, en concret: publicitat, 
creació i adaptació de pàgina web, material promocional, així com 
campanyes de màrqueting.
c_Serveis relacionats amb el registre de marca comunitària o en països 
fora de la Unió Europea. 
d_Serveis relacionats amb la certificació i registre de serveis o productes 
en països fora de la Unió Europea.
e_Salari brut d’un tècnic en comerç exterior que executi el pla de 
promoció internacional de l’empresa o del tècnic enginyer d’adaptació 
del producte al mercat internacional objecte d’aquest projecte. 
f_Accions de promoció en mercats exteriors: participació en fires, sales 
d’exposicions, trobades empresarials, viatges de prospecció, material de 
difusió i promoció, i missions inverses. 
g_Contractació de serveis de consultoria o gestió d’exportacions en els 
mercats exteriors.

B_Implantació a l’exterior

a_La realització d’estudis de viabilitat econòmica i comercial per a la 
implantació exterior en un mercat a càrrec d’un tècnic expert en comerç 
exterior.
b_Les despeses de constitució de la filial comercial, com escriptures i 
altres despeses notarials que ha d’assumir la filial que vulgui iniciar la 
seva activitat en un altre país.
c_Despeses d’assessoria jurídica o financera, relacionada amb la 
implantació de l’empresa en un mercat exterior.


