RESUM D’AJUDES AL TEIXIT EMPRESARIAL
COVID-19
Núm.

1.
1.1

Títol ajuda

Sinopsi

Òrgan gestor

BOE/BOIB

WEB info

LABORALS
Prestació per a persones autònomes Prestació extraordinària pel treballador per compte
que cessen l’activitat
propi inscrit en el règim corresponent que es vegi
afectat pel tancament de negocis a causa de la
declaració de l'estat d'alarma o la facturació de la
qual aquest mes caigui un 75% respecte a la
mitjana mensual del semestre anterior

Mútues col·laboradores amb la
Seguretat Social: Mutua Balear,
Fremap, Asepeyo, Mutua
Universal, Fraternidad, MC
Mutual, Intercomarcal,
Ibermutua, Activa Mutua

https://www.boe.es/boe/ http://www.seg-social.es/wps/
dias/2020/03/18/pdfs/
portal/wss/internet/FAQ/
BOE-A-2020-3824.pdf
897e30db-3172-4528-987fab1ffde1b8e7/
ed13c2a7-72fb-4831-83b5-7c
597923e568/64f2316bc235-4dd9-a2cdac44c96b46a9

Tresoreria General de la
Seguretat Social

https://www.boe.es/
buscar/pdf/2020/BOEA-2020-4208consolidado.pdf

Tresoreria General de la
Seguretat Social

https://www.boe.es/
buscar/pdf/2020/BOEA-2020-4208consolidado.pdf

TRIBUTÀRIES

2.

2.1

Ajornament sis mesos del pagament
de les aportacions empresarials per
les cotitzacions a la Seguretat Social
d’autònoms i empreses

Moratòries del pagament de les aportacions
empresarials a la cotització a la Seguretat Social i
per conceptes de recaptació conjunta, de sis
mesos, sense interès, el període de meritació
estigui comprès entre els mesos d'abril i juny de
2020

2.2

Ajornament del pagament a la
Ajornament en el pagament dels deutes amb la
Seguretat Social de deutes d’abril a Seguretat Social el termini reglamentari d'ingrés
juny 2020 per autònoms i empreses tingui lloc entre els mesos d'abril i juny de 2020,
sent d'aplicació un interès del 0.5%

2.3

Ampliació termini presentació i
pagament de declaracions i
autoliquidacions d’impostos per a
autònoms i PIMES

S’estén el termini per a la presentació i ingrés de
Agencia Estatal de la
determinades declaracions i autoliquidacions
Administración Tributaria (AEAT)
tributàries, s'amplien fins al 20 de maig els terminis i ATIB
de presentació i ingrés de les declaracions i
autoliquidacions tributàries el venciment es
produeixi a partir de l'15 d'abril (1) i fins al dia 20
de maig de 2020
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https://www.boe.es/
buscar/pdf/2020/BOEA-2020-4448consolidado.pdf

http://www.seg-social.es/wps/
portal/wss/internet/FAQ/
897e30db-3172-4528-987fab1ffde1b8e7/
f61fa2d3-53df-4fcb-8e6b-9f67
1fd998a9/
e504daa1-8850-4aca-8b6f-06
44f1d7e561
http://www.seg-social.es/wps/
portal/wss/internet/FAQ/
897e30db-3172-4528-987fab1ffde1b8e7/
f61fa2d3-53df-4fcb-8e6b-9f67
1fd998a9/
e504daa1-8850-4aca-8b6f-06
44f1d7e561
https://
www.agenciatributaria.es/
AEAT.internet/Inicio/
_componentes_/
_Le_interesa_conocer/
Historico/2020/
Ampliacion_del_plazo_para_la
_presentacion_e_ingreso_de_

2.4

Ajornament de l’ingrés dels deutes
tributaris entre març i maig 2020

L'ajornament de l'ingrés del deute tributari
Agencia Estatal de la
correspon a totes aquelles declaracionsAdministración Tributaria (AEAT)
liquidacions i autoliquidacions el termini de
i ATIB
presentació i ingrés finalitzi entre el 12 de març i el
30 de maig de 2020, ambdós inclosos

https://www.boe.es/
buscar/pdf/2020/BOEA-2020-3580consolidado.pdf

https://
www.agenciatributaria.es/
AEAT.internet/Inicio/
La_Agencia_Tributaria/
Campanas/_Campanas_/
Medidas_Tributarias_COVID_

http://www.caib.es/
eboibfront/pdf/ca/
2020/45/1056949
http://www.caib.es/
eboibfront/pdf/ca/
2020/52/1057052
http://www.caib.es/
eboibfront/pdf/ca/
2020/20/1054055
http://www.caib.es/
eboibfront/pdf/ca/
2020/24/1054891

https://www.isbasgr.es/es/
productos-covid19

Préstec: entitats finaceres i aval http://www.caib.es/
ISBA (bonificacions per la CAIB - eboibfront/pdf/ca/
Conselleria de Transició
2018/30/1003194
Energètica i Sectors productius)

https://www.isbasgr.es/es/
productos-isbaidi

FINANÇAMENT I AVALS

3.

3.1

Línia de liquidesa COVID-19 - ISBA

Convocatòria extraordinària d'ajuts adreçada a
autònoms, microempreses, petita i mitjanes
empreses, l'activitat s'hagi vist afectada pels
efectes econòmics de la pandèmia Covid-19 de les
Illes Balears.

Préstec: entitats finaceres i aval
ISBA (bonificat per la CAIB Conselleria d'Hisenda i
Relacions Exteriors)

3.2

Línia de liquidesa ISBA-CAIB 2020

Préstec: entitats finaceres i aval
ISBA (bonificat per la CAIB Conselleria d'Hisenda i
Relacions Exteriors)

3.3

Línia de finançament ISBA IDI 2020

Línia d'ajudes a la micro, petita i mitjana empresa
de les Illes Balears que hagin formalitzat
operacions financeres avalades per ISBA, SGR,
destinades a finançar una liquidesa extraordinaria,
per mitigar el possible impacte que l'escenari de
contenció reforçada pugui tenir en la micro, petita i
mtijana empresa de les Illes Balears davant la
suspensió de l'activitat minorista i altres
circumstàncies derivade del Reial Decret 463/2020
de 14 de març
Dirigida a microempreses, petites i mitjanes
empreses (pime) que desenvolupin una activitat
industrial per cobrir les despeses d’operacions de
finançament per a inversions productives previstes
en el Pla estratègic industrial 2018-2025.
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https://www.isbasgr.es/es/
productos-isbacaib

3.4

Línia de finançament liquidesa
extraordinària ICO Sector Turístic i
activitats connexes Covid 19

Línia de finançament de l'ICO (Instituto de Crédito Institucions financeres que
Oficial) per a empreses i autònoms amb
col·laboren amb aquest línia:
necessitats de liquiditat
SANTANDER BBVA,
CAIXABANK, BCC (GRUPO
CAJAMAR) , B.
COOPERATIVO, BANKINTER,
CAJA RURAL DE TERUEL,
LIBERBANK, BANCO
SABADELL , CAJA RURAL DEL
SUR, CAJA RURAL DE
NAVARRA, CAJA RURAL DE
JAÉN, CAJA RURAL DE
ZAMORA, CAJA RURAL DE
ASTURIAS, GLOBALCAJA,
CAJA RURAL DE ARAGÓN
(BANTIERRA), CAJA RURAL
DE GRANADA, UNICAJA,
ABANCA

https://www.boe.es/
buscar/pdf/2020/BOEA-2020-3580consolidado.pdf

3.5

Línia d’avals ICO per a préstecs
d’empreses i emprenedors

Línia d’avals ICO per a empreses i autònoms per
garantir els préstecs o renovacions concedits a
empreses i autònoms.

https://www.boe.es/boe/ https://www.ico.es/web/ico/
dias/2020/03/18/pdfs/
linea-avales
BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/boe/
dias/2020/03/26/pdfs/
BOE-A-2020-4070.pdf

3.6

Línia de cobertura asseguradora del Línia de cobertura asseguradora amb càrrec al
CESCE per a crèdits de circulant per Fons de Reserva de Riscos de la
a empreses
Internacionalització d’un import de fins a 2.000
milions d’euros

3.7

Suspensió interesos i amortitzacions Suspensió del pagament d'interessos i
Secretaria d’Estat del turisme
prèstecs línies EMPRENDETUR
amortitzacions corresponents a préstecs concedits (Ministeri d’Industria i Comerç)
per la Secretaria d'Estat de Turisme, durant un any
i sense necessitat de sol·licitud.

Institucions que col·laboren amb
aquest línia:
- Entitats de crèdit
- Establiments financers de
crèdit
- Entitats de diners electrònics
- Entitats de pagaments

https://www.ico.es/web/ico/icosector-turistico-y-actividadesconexas-

Entitat financera amb la qual
https://www.boe.es/boe/ https://www.cesce.es/
desitgin concluir el contracte de dias/2020/03/18/pdfs/
financiacion-credito-circulantecrèdit. Aquestes podran sol·licitar BOE-A-2020-3824.pdf
covid19
la cobertura dels crèdits de
circulant a CESCA (Companyia
Espanyola d'Assegurances de
crèdit a l'Exportació, S.a. Cia.
d'Assegurances i Reassegurats),
S.M.E en nom propi i per compte
de l'Estat.
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https://www.boe.es/
buscar/pdf/2020/BOEA-2020-4208consolidado.pdf

https://turismo.gob.es/ca-es/
Paginas/Index.aspx

3.8

Ajornament del pagament de quotes Moratòries en el pagament de quotes amb
Instituto para la Diversificación y
préstecs programa d’ajudes de
venciment al 2020 de préstecs formalitzats sota
Ahorro de la Energía (IDAE)
l’IDAE
els programes d’ajudes convocats i gestionats per
l’institut per al Desenvolupament i Estalvi
d’Energia (IDAE)

3.9

Ajornament extraordinari del
calendari de reemborsament en
préstecs concedits per CCAA i
entitats locals a autònoms i
empreses

3.10

https://www.boe.es/boe/
dias/2020/04/22/pdfs/
BOE-A-2020-4554.pdf
https://www.boe.es/boe/
dias/2020/04/20/pdfs/
BOE-A-2020-4537.pdf
La CA o entitat local prestamista https://www.boe.es/
buscar/pdf/2020/BOEA-2020-4208consolidado.pdf

Les empreses i treballadors autònoms que siguin
prestataris de crèdits o préstecs financers on la
titularitat correspongui a una CCAA o entitat local
podran sol·licitar l’ajornament del pagament del
principal i/o interessos a satisfer en el que resta de
2020
Refinançament de préstecs
Refinançament de préstecs concedits per la
Secretaria General d’Indústria i
condecits a les empreses industrials SGPYME. Es podrà modificar el quadre
de la Petita i Mitjana Empresa
per la SGIPYME
d’amortització del mateix durant dos anys i mig
(SGIPYME)
des de l’entrada en vigor del Reial Decret
463/2020, de 14 de març.

https://www.idae.es/ayudas-yfinanciacion/aplazamiento-depago-de-cuotas-deprestamos-beneficiarios-delos-programas-de-ayudas-delidae

https://www.boe.es/
buscar/pdf/2020/BOEA-2020-4208consolidado.pdf

https://industria.gob.es/es-es/
Paginas/Index.aspx

https://www.boe.es/
buscar/pdf/2020/BOEA-2020-3580consolidado.pdf

https://industria.gob.es/es-es/
Paginas/Index.aspx

3.11

Ajornament extraordinari del
calendari de reemborsament en
préstecs industrials concedits per la
SGIPYME

Ajornament del pagament principal i / o interessos Secretaria General d'Indústria i
de l’anualitat en curs. Aquest ajornament
de la Petita i Mitjana Empresa
comportarà la corresponent readaptació del
calendari de reemborsaments

3.12

Modificació del moment i termini per
aportació de garanties en les
convocatòries de préstecs concedits
per la SGIPYME

Secretaria General d'Indústria i
de la Petita i Mitjana Empresa

https://www.boe.es/
buscar/pdf/2020/BOEA-2020-4208consolidado.pdf

https://industria.gob.es/es-es/
Paginas/Index.aspx

Conselleria de Transició
Energètica i Sectors Productius

http://www.caib.es/
eboibfront/pdf/ca/
2019/49/1031934

https://www.caib.es/seucaib/
ca/tramites/tramite/3728093

Fundació Institut d'Investigació
Sanitària de les Illes Balears
(IDISBA) - IBSALUT

http://www.caib.es/
eboibfront/pdf/ca/
2020/48/1057020

http://www.idisba.es/cat/
Convocat%C3%B2ries/
Convocat%C3%B2riespr%C3%B2pies/
Convocat%C3%B2riaprojectes-IdISBa/
Convocat%C3%B2riaCOVID19-obert

3.13

3.14

Amb caràcter temporal i només per a les
convocatòries de préstecs concedits per la
SGIPYME que es trobessin pendents de resolució
el 14 de març, les garanties a aportar pels
sol·licitants es presentaran després de la resolució
de concessió i amb anterioritat al pagament del
préstec
Ajuts per la implantació d’eines i
Convocatòria per concedir ajuts destinats a
processos TIC per a la millora de la promoure la implantació d'eines TIC i processos
gestió empresarial per PIMEs de les basats en TIC per a la millora de la gestió
Illes Balears
empresarial de les pimes i asals de les Illes
Balears mitjançant l'instrument de bons
tecnològics (obert)
Convocatòria finançament de
Ajuts a expressions d'interès de propostes de
projectes COVID-19 per expressions projectes i accions col•laboratives i innovadores
d’interès (IDISBA - Ibsalut)
generades a les Illes Balears, des de una
perspectiva tecnològica, que puguin minimitzar el
risc de transmissió del SARS-CoV-2/COVID-19 a
l'entorn sanitari i a la comunitat.
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3.15

Devolució despeses per participació
en fires i activitats organitzats per
l’ICEX

Devolució de determinades despeses per aquelles ICEX
empreses que haguessin demanat ajudes ICEX
España Exportación e Inversiones

https://www.boe.es/
buscar/pdf/2020/BOEA-2020-4208consolidado.pdf

https://www.icex.es/icex/es/
navegacion-principal/que-esicex/sala-de-prensa/salaprensa/
NEW2020850202.html?
utm_source=social&utm_medi
um=twitter&utm_content=notic
ia&utm_campaign=devolucion
-cuotas-covid19

Comercialitzadores de referència https://www.boe.es/
i Ministeri per a la Transició
buscar/pdf/2020/BOEEcològica i el Repte Demogràfic A-2020-4208consolidado.pdf

https://
www.bonosocial.gob.es/#inicio

SUBMINISTRAMENTS

4.

4.1

Bo social factura elèctrica per
autònoms

4.2

Flexibilització en els contractes de
subministrament d'electricitat per a
autònoms i empreses

4.3

Flexibilització dels contractes de
subministrament de gas natural per
autònoms i empreses

El bo social és un descompte directe en la factura
elèctrica, dirigit a usuaris en situació de
vulnerabilitat. A causa de la situació d’alarma s’han
ampliat els beneficiaris d’aquesta ajuda. A causa
del COVID-19 s'han inclòs nous beneficiaris
Excepcionalment i mentre estigui en vigor l'estat
d'alarma, els punts de subministrament
d'electricitat amb titularitat a l'objecte d'adaptar els
seus contractes a les seves noves pautes de
consum, sense que sigui procedent cap càrrec en
concepte de penalització, podran:
- Suspendre temporalment
- Modificar els seus contractes de
subministrament, o les seves pròrrogues,
- Canviar potència per a contractar una altra oferta
alternativa
Excepcionalment i mentre estigui en vigor l’estat
d’alarma, les empreses i autònoms, sense cap
cost es podrà acollir a les següents mesures:
La modificació del cabal diari contractat.
La inclusió en un graó de peatge corresponent a
un consum anual inferior.
La suspensió temporal del contracte de
subministrament
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Comercialitzadores i
distribuidores del
subministrament i Ministeri per a
la Transició Ecològica i el Repte
Demogràfic

https://www.boe.es/
buscar/pdf/2020/BOEA-2020-4208consolidado.pdf

Comercialitzadores i
distribuidores del
subministrament i Ministeri per a
la Transició Ecològica i el Repte
Demogràfic

https://www.boe.es/
buscar/pdf/2020/BOEA-2020-4208consolidado.pdf

https://www.miteco.gob.es/es/
ministerio/medidas-covid19/
energia/default.aspx

4.4

Ajornament del pagament de les
factures d’electricitat, gas natural i
productes derivats del petroli per
autònoms i PIMEs

Excepcionalment i mentre estigui en vigor l'estat
d'alarma, es podrà sol·licitar la suspensió temporal
del pagament de les factures (ajornament factures)
que corresponguin a períodes de facturació que
continguin dies integrats en l'estat d'alarma,
incloent tots els seus conceptes de facturació, dels
subministraments de:
Energia elèctrica
Gas natural
Gasos manufacturats
Gasos liquats del petroli per canalització

Comercialitzadores i
distribuidores del
subministrament i Ministeri per a
la Transició Ecològica i el Repte
Demogràfic

https://www.boe.es/
buscar/pdf/2020/BOEA-2020-4208consolidado.pdf

https://www.miteco.gob.es/es/
ministerio/medidas-covid19/
energia/default.aspx

https://www.boe.es/boe/
dias/2020/04/01/pdfs/
BOE-A-2020-4208.pdf
https://www.boe.es/boe/
dias/2020/04/01/pdfs/
BOE-A-2020-4208.pdf

https://www.mscbs.gob.es/ssi/
covid19/desahucios/
usoDistinto.htm
https://www.mscbs.gob.es/ssi/
covid19/desahucios/
grandesTenedores.htm

MESURES PER A USOS
DISTINTS ALS
HABITATGES

5.

5.1

Moratòria renda per ús distint al de
vivenda

5.2

Moratòria renda per ús distint al de
vivenda amb grans tenidors

Ajornament extraordinari i temporal d'arrendament Persona arrendadora
per ús distint al de vivenda o indústria

L'objectiu de la mesura és protegir i ajudar a qui
se'ls dificulti el pagament de la renda durant el
període que duri l'estat d'alarma i les seves
pròrrogues.

Persona arrendadora

AJUDES DIRECTES

6.

6.1

Ajudes per a garantir la
comercialització de les captures
pesqueres durant la crisi provocada
per la COVID-19

Convocatòria d'ajudes destinades a garantir la
Fons de Garantia Agrària i
comercialització de les captures pesqueres durant Pesquera de les Illes Balears
la crisi provocada per la COVID-19.
(FOGAIBA)
L'objecte d'aquestes ajudes és la participació en
les despeses de funcionament de les llotges de
Palma i Eivissa i dels punts de primera venda
d'Eivissa, Formentera i Menorca, que compensa
així la reducció d'ingressos provocada per la
baixada de vendes i garanteix el bon funcionament
i l'abastiment adequat per als consumidors.
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https://www.caib.es/
https://www.caib.es/seucaib/
seucaib/ca/arxiuServlet? ca/tramites/tramite/4213653
id=4213661

6.2

6.3

6.4

Subvencions per donar suport a la
projecció de les arts visuals de les
Illes Balears

Convocatòria d'ajudes per contribuir a la projecció
exterior de les arts visuals de les Illes Balears de
caràcter professional corresponent al període
comprès entre l'1 de desembre de 2019 i el 20
d'abril de 2020, amb la finalitat de fomentar
l'intercanvi i la relació cultural entre Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera i entre les Illes
Balears i l'exterior, i de pal•liar els efectes directes
de les mesures en relació amb la pandèmia
COVID-19
Subvencions per donar suport a
Aquesta convocatòria té per objecte, d'una banda,
activitats de projecció de la literatura, donar suport al programa Talent IB, que té com a
el pensament, el còmic i la il·lustració objectiu facilitar la mobilitat dels autors i editors
de les IB
entre les illes i entre aquestes i els territoris de
parla catalana, durant el període comprès entre l'1
de desembre de 2019 i el 20 d'abril de 2020, i de
l'altra, contribuir a la projecció exterior de la
literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració de
les Illes Balears de caràcter professional durant el
període comprès entre el 4 d'octubre i el 20 d'abril
de 2020, amb la finalitat de fomentar l'intercanvi i
la relació cultural entre Mallorca, Menorca, Eivissa
i Formentera i entre les Illes Balears i l'exterior
(incloent-hi la mobilitat), i de pal·liar els efectes
directes de les mesures en relació amb la
pandèmia COVID-19.
Subvencions per donar suport a
Aquesta convocatòria té per objecte contribuir a la
activitats de projecció de la música i projecció exterior de la música i dels músics,
dels músics, intèrprets i compositors intèrprets i compositors de les Illes Balears de
de les Illes Balears
caràcter professional corresponents al període
comprès entre l'1 de juliol de 2019 i el 20 d’abril de
2020, amb la finalitat de fomentar l’intercanvi i la
relació cultural entre Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera i entre les Illes Balears i l’exterior i de
pal·liar els efectes directes de les mesures en
relació amb la pandèmia COVID-19.
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IEB - Conselleria de Presidència, https://www.caib.es/
https://www.caib.es/seucaib/
Cultura i Igualtat
seucaib/ca/arxiuServlet? ca/tramites/tramite/4156824
id=4156830

IEB - Conselleria de Presidència, http://www.caib.es/
Cultura i Igualtat
eboibfront/pdf/ca/
2020/57/1057294

https://www.caib.es/seucaib/
ca/200/personas/tramites/
tramite/4156858

IEB - Conselleria de Presidència, https://www.caib.es/
https://www.caib.es/seucaib/
Cultura i Igualtat
seucaib/ca/arxiuServlet? ca/200/personas/tramites/
id=4156581
tramite/4156540/

6.5

Subvencions per donar suport a
l'intercanvi entre les IB i a la
projecció exterior de projectes
audiovisuals

Contribuir a la projecció exterior de projectes
audiovisuals de les Illes Balears de caràcter
professional corresponent al període comprès
entre l'1 de desembre de 2019 i el 20 d'abril de
2020 amb la finalitat de fomentar l'intercanvi i la
relació cultural entre Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera i entre les Illes Balears i l'exterior, i de
pal•liar els efectes directes de les mesures en
relació amb la pandèmia de COVID-19. Dues
línies de subvenció: a) Suport a la mobilitat de
productors audiovisuals i professionals en l'àmbit
audiovisual de les Illes Balears. b) Suport a
activitats de projecció exterior fora de les Illes
Balears de projectes i produccions audiovisuals

Institut d'Indústries Culturals de
les Illes Balears (ICIB) –
Conselleria de Presidència,
Cultura i Igualtat

https://www.caib.es/
https://www.caib.es/seucaib/
seucaib/ca/arxiuServlet? ca/tramites/tramite/4158721
id=4158734

6.6

Subvencions a projectes de
R+D+Inversió

Subvencions a projectes de R + D i d'Inversió per
fer front a l'emergència sanitària declarada per la
malaltia COVID-19

Centre pel desenvolupament
tecnològic (CDTI) – Ministeri de
Ciència i Innovació

6.7

Convocatòria d’ajudes per a
autònoms i empreses de 5
treballadors o menys per contribuir a
minimitzar l’impacte econòmic del
Covid-19

Concessió d’ajudes destinades a pal•liar l’impacte
derivat de la crisi sanitària ocasionada pel
COVID-19 en relació a les persones físiques
autònomes i les empreses de cinc o menys
treballadors. La finalitat de la convocatòria es
protegir i donar suport al teixit productiu de
Mallorca, constituït en gran mesura per persones
físiques autònomes i per empreses petites, per tal
que es produeixi tan aviat com sigui possible una
reactivació de l’activitat econòmica insular

Direcció Insular de Promoció
econòmica i desenvolupament
local - Consell Insular de
Mallorca

https://www.cdti.es/
recursos/doc/
Programas/
Financiacion_CDTI/
COVID-19/35630_8585
20201077.pdf
https://
portal.conselldemallorca
.net/sacws-api/arxiu/
apiArxiuServlet?
id=52212&lang=ca

6.8

Convocatòria per fer costat al sector
cultural de Mallorca pels perjudicis
provocats pels efectes de la
pandèmia de la Covid-19

Les ajudes econòmiques d’aquesta convocatòria
Departament de Cultura,
són per fer costat a les empreses i autònoms de
Patrimoni i Política Lingüística –
l’àmbit cultural de Mallorca en el seu manteniment Consell Insular de Mallorca
pels greus efectes econòmics derivats de la
pandèmia del COVID19.

6.9

Convocatòria extraordinària d’ajuts
per reiniciar o continuar l’activitat per
compte propi i consolidar el projecte
d’autoocupació, dels autònoms
afectats directament per la
COVID-19

Convocatòria de subvencions al treball autònom
amb la finalitat d’ajudar als autònoms que hagin de
reiniciar o continuar la seva activitat una vegada
endegat el procés de desescalada del confinament
provocat pel COVID-19, i mantenir l’activitat per
compte propi i consolidar el seu projecte
d’autoocupació.
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https://www.cdti.es/index.asp?
MP=100&MS=917&MN=2

https://
seu.conselldemallorca.net/ca/
fitxa?key=52204

https://
https://
portal.conselldemallorca seu.conselldemallorca.net/ca/
.net/sacws-api/arxiu/
fitxa?key=52026
apiArxiuServlet?
id=52035&lang=ca

Direcció General de Promoció
http://www.caib.es/
econòmica, emprenedora i
govern/rest/arxiu/
economia social i circular –
4221677
Conselleria de Model Econòmic,
Turisme i Treball

http://www.caib.es/govern/sac/
fitxa.do?
codi=4221554&coduo=382870
6&lang=ca

6.10

Subvencions per a la cooperació
entre agents per desenvolupar
cadenes curtes de comercialització
mitjançant accions de promoció per a
l’any 2020

Subvenció per actuacions realitzades de promoció Fons de Garantia Agrària i
de la venda de produccions agràries en cadenes
Pesquera de les Illes Balears
curtes de distribució, especialment en distribució
(FOGAIBA)
domiciliària.

https://www.caib.es/
eboibfront/pdf/ca/
2020/91/1058733

6.11

Subvencions per a la cooperació
entre agents per crear i desenvolupar
cadenes curtes de comercialització
amb venda domiciliària
Ajudes per a mantenir el sector làctic
davant la crisi provocada per la
COVID-19

Subvenció de despeses amb la finalitat de crear o
desenvolupar venta en cadena curta per part d'un
grup de cooperació.

Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears
(FOGAIBA)

https://www.caib.es/
eboibfront/pdf/ca/
2020/91/1058770

L'objecte d'aquestes ajudes és participar en les
despeses de la gestió de l'increment de l'estoc del
sector boví de la llet i minimitzar-ne l'efecte sobre
els ramaders productors durant el període
comprès entre la data de la declaració d'estat
d'alarma i el 30 de juny.
Tramitació d'informes sectorials
Tramitació d'informes sectorials complementaris a
complementaris a realitzar pel
realitzar pel FOGAIBA respecte a la convocatòria
FOGAIBA respecte a la convocatòria extraordinària per a l'any 2020 d'ajuts a les micro,
extraordinària per a l'any 2020 d'ajuts petita i mitjana empresa amb activitat a les Illes
a les micro, petita i mitjana empresa Balears per cobrir els interessos i el cost de l'aval
per cobrir interessos i avals
d'ISBA, SGR, d'operacions de finançament de
liquiditat per mitigar el possible impacte de
l'escenari de contenció reforçada del Reial Decret
463/2020, de 14 de març, aprovada per Resolució
de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors,
de 25 de març de 2020.

Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears
(FOGAIBA)

https://www.caib.es/
eboibfront/pdf/ca/
2020/91/1058739

Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears
(FOGAIBA)

https://www.caib.es/
eboibfront/ca/
2020/11176/634029/
resolucio-de-lapresidenta-del-fogaibasobre-l-emi

6.12

6.13

6.14

Subvencions destinades a fomentar
la modernització de les 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

Subvencions per fomentar la modernització i la
Direcció General de Comerç millora de la competitivitat de les petites empreses Conselleria de Transició
comercials detallistes i determinades empreses de Energètica i Sectors Productius
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.
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https://www.caib.es/
https://www.caib.es/seucaib/
seucaib/ca/arxiuServlet? ca/tramites/tramite/4217284
id=4247444

6.15

Subvencions per a inversions de
millora de la competitivitat de
l'artesania

L’objecte d’aquesta convocatòria és el foment de
les inversions per a la millora de la competitivitat
en matèria d’artesania per a l’illa de Mallorca
mitjançant l’atorgament d’ajudes a projectes,
programes i activitats desenvolupats entre el 6 de
setembre 2019 i el 5 de setembre 2020. Atorgar
subvencions per incentivar les inversions en
instal·lacions i tallers, les adquisicions
d'immobilitzat, els projectes de pàgines web i
altres actuacions dirigides a millorar la
competitivitat i la modernització del sector
artesanal de Mallorca, per a l'any 2020.
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Departament
de Promoció Econòmica i
Desenvolupament Local –
Consell Insular de Mallorca

https://
https://
seu.conselldemallorca.n portal.conselldemallorca.net/
et/fitxa?key=50425
sacws-api/arxiu/
apiArxiuServlet?
id=51308&lang=ca

