
Convocatòria de subvencions 
per a processos 
de relleu empresarial

Relleu 
empresarial

informació
Direcció General de Comerç i Empresa
Plaça Son Castelló, 1, 07009
Telèfon: 971 178 900 
Web: http://dgcomerc.caib.es 

+ 

PLA D’OCUPACIÓ DE QUALITAT 
DE LES ILLES BALEARS 2017-2020

Termini de presentació 
de les sol·licituds
Es poden presentar sol·licituds des del dia 9 d’abril 
fins al 4 de juliol de 2019 ambdós inclosos.

Import econòmic 
de la convocatòria
L’import econòmic d’aquesta convocatòria és de 100.000,00 
euros amb càrrec al pressupost de la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears per a  l’exercici 2019.



Objecte
Aquestes ajudes tenen per objecte el finançament 
de la posada en marxa d’un programa dirigit 
a afavorir la continuïtat de les empreses 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 dels serveis, o de l’activitat industrial, per mitjà 
de la planificació del relleu empresarial, amb 
l’elaboració d’un protocol d’empresa familiar i un 
pla de continuïtat, o a través de l’elaboració d’un 
pla de relleu extern, quan el relleu es pretengui 
realitzar a treballadors de l’empresa, 
i/o mitjançant un pla d’empresa.

Beneficiaris
Poden ser beneficiàries de les ajudes els autònoms i les empreses 
de les Illes Balears 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 
planificar el seu relleu empresarial o elaborar un pla d’empresa.

Per adquirir la condició de beneficiari les empreses hauran d’adoptar 
algunes de les formes jurídiques següents: persones físiques, 
societats anònimes i societats limitades. També podran 
ser beneficiaris les comunitats de béns i societats civils, 
encara que no tenguin personalitat jurídica. 

No podran adquirir la condició de beneficiari les empreses públiques, 
lticipades majoritàriament per aquestes, les entitats de dret públic
 

Projectes subvencionables
Son subvencionables els projectes de planificació del relleu 
empresarial, amb l’elaboració d’un protocol d’empresa familiar, i pla 
de continuïtat, o a través de l’elaboració d’un pla de relleu extern, quan 
el relleu es pretengui realitzar a treballadors de l’empresa, i/o amb 
l’elaboració d’un pla d’empresa, per la modernització del comerç i els 
serveis i l’adaptació a criteris de competitivitat i qualitat per empreses 
que exerceixin una activitat lucrativa dins de l’àmbit de les activitats 
del comerç i dels serveis, i per a la millora de la qualitat de la gestió 
de l’empresa que exerceixi una activitat lucrativa dins de l’àmbit de 
l’activitat industrial.
No son elegibles els pagaments d’imposts i taxes.

Juntament amb la sol·licitud s’haurà de presentar l’annex i 
complimentat, que haurà de contenir un pressupost de les accions 
subvencionables que pretén dur a terme el sol·licitant de l’ajuda, 
juntament amb un pressupost del proveïdor que hagi de realitzar 
cada una de les activitats pressupostades o factura en el supòsit 
que l’activitat ja s’hagi realitzat. La sol·licitud també ha d’incloure 
una memòria descriptiva del projecte pel qual es sol·licita l’ajuda.

Despeses subvencionables 
i quantia de les ajudes
1. Per aquests projectes tindran la consideració de despeses 
subvencionables  les que es detallen a continuació:

a_ Les despeses de consultoria externa especialitzada 
 per l’elaboració del protocol d’empresa familiar, 
 del pla de relleu o del pla d’empresa.
b_ Despeses notarials i en el seu cas registrals 
 que es puguin generar.

2. Se subvencionarà el 50% de les despeses subvencionables, 
amb els límits següents:

_ Per empreses amb menys de 10 treballadors, la despesa
  màxima subvencionable serà de 6.000,00€.
_ Per empreses amb 10 treballadors i menys de 50, la despesa
 màxima subvencionable serà de 8.000,00€.
_ Per empreses amb 50 treballadors o més, la despesa 
 màxima subvencionable serà de 10.000,00€.

En cas que només es realitzi un pla d’empresa 
aquests imports es reduiran a la meitat.
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