
INTERNACIONALITZACIÓ 
Ajuts per a projectes d’internacionalització 
per a petites i mitjanes empreses 
afectades pel COVID-19



La Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball obre una línia d’ajudes per 
subvencionar les despeses dels processos d’internacionalització de les empreses de les 
Illes Balears, amb domicili fiscal o permanent, que s’han vist afectades per la COVID-19.

Quines són les principals novetats?
■ S’elimina la fase de justificació.
■ La documentació justificativa es presenta juntament amb la sol·licitud.
■ La concessió de l’ajut i el pagament es realitzen en una sola resolució.
■ Les despeses superiors a 3.000 euros requereixen factures i justificants de pagament.
■ Les despeses inferiors a 3.000 euros es justifiquen amb una declaració responsable. 
Per tant, no requereixen documentació justificativa.

Qui s’hi pot acollir?
Les empreses emergents (startups), cooperatives, autònoms, emprenedors, microempreses, 
així com petites i mitjanes empreses (pimes) de les Illes Balears, que vulguin iniciar-se, o 
consolidar-se com empresa en l’àmbit internacional:
■ Dins l’àmbit de les activitats del comerç i dels serveis.
■ Dins l’àmbit de l’activitat industrial.

Requisits específics:
Els sol·licitants han de reunir, com a mínim, un dels següents requisits:
■ Empreses o autònoms que han realitzat un ERTO (Expedient de Regulació d’Ocupació) 
per força major o causes productives.
■ Autònoms que han cessat la seva activitat o han reduït en un 75% la seva facturació.
■ Empreses o autònoms que no es troben en cap supòsit anterior i declaren 
responsablement l’afectació directa o indirecta per la COVID-19, cessant o reduint l’activitat 
en un 20%.



Quina és la quantia de la subvenció?
Els imports màxims de la convocatòria varien en funció del tipus de projecte:

■ Projectes d’iniciació
El percentatge de l’ajuda sobre els costos subvencionables serà com a màxim del 50 %  
del cost elegible (IVA exclòs) fins un màxim de 10.000 euros per empresa.

■ Projectes de consolidació
El percentatge de l’ajuda sobre els costos subvencionables serà com a màxim del 50 %  
del cost elegible (IVA exclòs) fins un màxim de 20.000 euros per empresa.

Quines són les actuacions que es poden subvencionar?
■ La realització d’un pla d’internacionalització exterior.
■ L’execució del pla de màrqueting internacional.
■ TIC aplicades a la internacionalització.
■ Serveis relacionats amb el registre de marca comunitària. 
■ Serveis de certificació i registre de marca en països fora de la Unió Europea.
■ Despeses de personal. 
■ Despeses de promoció en mercats exteriors: participació en fires, showroom, viatges 
de prospecció, i missions inverses. 
■ Contractació de serveis de consultoria o gestió d’exportacions a l’exterior.

Despeses derivades de la COVID-19
■ Accions de promoció que l’empresa ha duit a terme però finalment per la situació 
COVID-19 han estat ajornades, cancel·lades o greument afectades.
■ Despeses per l’adaptació dels productes a les mesures de seguretat i higiene derivades 
de la COVID-19.
■ Despeses derivades del procés d’adaptació de l’empresa a les exigències dels protocols 
COVID-19 (logística, embalatge i traçabilitat del producte).



Quin és el període d’execució dels projectes?
Les inversions objecte de les sol·licituds s’han d’executar i pagar en el període comprès 
entre l’1 d’octubre de 2019 i el 30 de setembre de 2020.

*En el cas d’actuacions pagades amb anterioritat al període elegible són subvencionables 
sempre que la realització d’aquestes activitats s’hagi duit a terme dins el període elegible.

Quina documentació s’ha de presentar?
■ Annex I de sol·licitud emplenat amb tota la documentació.
■ Document veracitat dades bancàries aportades.
■ Llistat de despeses (en format excel o similar).
■ Memòria del projecte en un document separat.
La documentació justificativa de les despeses s’ha de presentar juntament amb la 
sol·licitud.

Com es resoldran les sol·licituds?
Per estricte ordre d’entrada, fins esgotar el crèdit assignat a la convocatòria.
El termini màxim de resolució és de 6 mesos.

Quin és el període de presentació de sol·licituds?
A partir de l’onzè dia natural de la publicació de la convocatòria en el BOIB fins el dia  
15 d’octubre de 2020.

Les sol·licituds s’han de presentar electrònicament (per REC), les persones físiques poden 
presentar-les per qualsevol de les formes establertes en l’article 16.4 de la llei 39/2015.
Per a més informació, consultau la web http:// dgpe.caib.es o telefonau al 971 176 600.


