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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

3126

Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 31 de març de 2020 per la qual es
modifica l’annex al Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per
als exercicis 2018-2020, aprovat mitjançant l’Acord del Consell de Govern de 9 de març de 2018

Fets
1. Mitjançant l'Acord del Consell de Govern de 9 de març de 2018 (BOIB núm. 31, de 10 de març) es va aprovar el Pla Estratègic de
Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2018-2020.
2. Com a conseqüència de la declaració de pandèmia internacional per l'Organització Mundial de la Salut, l'Estat espanyol mitjançant el
Reial Decret 463/2020, de 14 de març, va declarar l'estat d'alarma a tot el territori espanyol, atesa la situació de greu crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19, cosa que ha fet necessari adoptar tot un seguit de mesures per tal d'evitar la seva propagació i contenir l'expansió
del virus. Entre d'altres mesures, cal esmentar el tancament de molts establiments propietats de petites i mitjanes empreses de les Illes
Balears, que en aquests moments pateixen greus perjudicis econòmics atesos els excepcionals esdeveniments que estan succeint.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/52/1057052

Així, en relació amb la línia 6, Manteniment de la liquiditat del sistema, de l'objectiu I, Diversificació del model econòmic, del Pla
Estratègic, es va incloure una nova línia gestionada per la Direcció General del Tresor i Finançament, resolució de 19 de març, per tal
d'ampliar les ajudes a la micro, petita i mitjana empresa amb activitat a les Illes Balears per cobrir els interessos i el cost de l'aval de la
Societat de Garantia Recíproca de les Illes Balears ISBA SGR, d'operacions de finançament de liquiditat per mitigar el possible impacte
derivat de l'escenari de contenció del Reial decret 463/2020, de 14 de març, si be, en aquests moments es considera que s'ha d'ampliar la línia
vist que ja s'ha esgotat el crèdit inicialment previst per tal de poder arribar al major nombre possible d'aquestes empreses.
3. En l'apartat 3 de l'Acord de Consell de Govern esmentat es delega l'aprovació i les eventuals modificacions de l'annex al Pla Estratègic de
Subvencions en la persona titular de la conselleria competent en matèria d'hisenda, d'acord amb l'article 25 de la Llei 3/2003, de 26 de març,
de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Correspon, per tant, a la persona titular de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors l'aprovació i/o modificació de l'annex al Pla
Estratègic de Subvencions.
Fonaments de dret
1. L'article 25 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
2. El Decret 9/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s'estableix
l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
3. El Decret 10/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les
Illes Balears, mitjançant el qual es nomena la senyora Rosario Sánchez Grau, consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Aprovar la modificació de l'annex al Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 20182020, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 9 de març de 2018, en el sentit següent:
OBJECTIU I
DIVERSIFICACIÓ DEL MODEL ECONÒMIC
I.6. Manteniment de la liquiditat del sistema

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Núm. 52
4 d'abril de 2020
Sec. III. - Pàg. 10985

On diu:
I.6.2
Direcció general o entitat: Direcció General del Tresor i Finançament
Font de finançament: capítol IV (partida pressupostària 14601 413G01 47000 00)
Descripció: ajuts a la micro, petita i mitjana empresa amb activitat a les Illes Balears per cobrir els interessos i el cost de l'aval de la
Societat de Garantia Recíproca de les Illes Balears, ISBA,SGR, d'operacions de finançament de liquiditat per mitigar el possible
impacte derivat de l'escenari de contenció del Reial decret 463/2020, de 14 de març.
Objectius i efectes: facilitar l'accés al finançament per l'obtenció de liquiditat a la micro, petita i mitjana empresa amb activitat a les
Illes Balears.
Cost: 3.622.722,00 € (2020: 625.000,00 €; 2021: 1.187.500,00 €; 2022: 919.976,00 €; 2023: 594.656,00 €; 2024: 234.893,00 €;
2025: 60.697,00 €)
Convocatòria: pluriennal (2020-2025)
Incidència sobre el mercat: manteniment i creació de llocs de feina a les pimes
Ha de dir:

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/52/1057052

I.6.2
Direcció general o entitat: Direcció General del Tresor i Finançament
Font de finançament: capítol IV (partida pressupostària 14601 413G01 47000 00)
Descripció: ajuts a la micro, petita i mitjana empresa amb activitat a les Illes Balears per cobrir els interessos i el cost de l'aval de la
Societat de Garantia Recíproca de les Illes Balears, ISBA, SGR, d'operacions de finançament de liquiditat per mitigar el possible
impacte derivat de l'escenari de contenció del Reial decret 463/2020, de 14 de març.
Objectius i efectes: facilitar l'accés al finançament per l'obtenció de liquiditat a la micro, petita i mitjana empresa amb activitat a les
Illes Balears.
Cost: 5.434.083,00€ (2020: 937.500,00 €; 2021: 1.781.250,00 €; 2022: 1.379.964,00 €; 2023: 891.984,00 €; 2024: 352.339,00 €;
2025: 91.046,00 €)
Convocatòria: pluriennal (2020-2025)
Incidència sobre el mercat: manteniment i creació de llocs de feina a les pimes
2. Disposar que aquesta Resolució desplegui els seus efectes des de la data de publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 31 de març de 2020
La consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez Grau
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