
• Editar el estilo de texto del patrón 
Segundo nivel 
Tercer nivel 
Cuarto nivel 
Quinto nivel 



És un programa de millora competitiva adreçat als comerços 
dels municipis de les Illes Balears. 
o   Ajudes per a comerços 
o   Formació i tallers 
o   Dinamització comercial i de mercats 
o  Promoció del comerç de proximitat 
o   Guies de bones pràctiques per als comerços 

Què és icomerç? 



o   Municipis participants a les Illes Balears: 35 
o   Comerços que han participat a formacions i tallers: 838 
o   Accions formatives: 79 
o  Inversió total: 2.000.000€ 

Resultats icomerç 2016-2017 

838 comerços 



La Conselleria de Treball, Comerç i Indústria t’ofereix una 
línia d’ajudes que subvenciona les actuacions per millorar i 
modernitzar el comerç i determinades empreses de serveis. 
L’import total de la convocatòria és de 500.000€. 

1. Vols modernitzar el teu establiment? 

500.000€ 



2. Qui s’hi pot acollir? 

Titulars de petites empreses del sector del comerç detallista  
o determinades empreses de serveis amb establiment ja 
existent, amb seu social a les Illes Balears i que exerceixin 
alguna de les activitats  que es detallen a la convocatòria  
del BOIB.  

pimes 



3. Quines actuacions es poden subvencionar? 

o Millores tecnològiques encaminades a potenciar el comerç 
electrònic en establiments de venda presencial. 
 

o Inversions que impliquin un avenç cap a l’estalvi energètic. 
 
o Millora de l’accessibilitat i eliminació de barreres 

arquitectòniques. 
 

 inversions 



3. Quines actuacions es poden subvencionar? 

o Modernització de l’establiment. 
 
o Millora de la imatge (retolació comercial, interior i 

exterior). Es recomana aplicar la Guia de bones pràctiques 
per a la imatge exterior dels locals comercials de l'IDI. 

 
o Obres i reformes. 
 
 inversions 



4. Quin és l’import de la subvenció? 

o La quantia de la subvenció és del 50% de la inversió 
realitzada, amb un màxim de 6.000€. 
 

o L’actuació presentada ha de tenir un cost mínim de 2.000€. 
 

màxim 6.000€ 



5. Fins quan es pot sol·licitar la subvenció? 

El termini per presentar la sol·licitud és d’un mes a partir de 
l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB. 
 
 
 
 

12 de juny 



6. Quan s’ha d’executar el projecte? 

Els projectes subvencionables s’han d’executar i pagar entre 
l’1 de novembre de 2017 i el 31 d’octubre de 2018, ambdós 
inclosos. 
 
 
 

01.11.17 – 31.10.18 



7. Voleu més informació? 

o Web: http://dgcomerc.caib.es  
 

o Telèfon: 971 178 900  
 

o Direcció General de Comerç i Empresa 

#icomerç 


