
 

  

Actualitat informativa del dia: 17/03/2021

N  Nota Informativa

Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

Reactivació econòmica: Les línies del 

Govern i ISBA ja han permès aprovar 

enguany nous crèdits de 17 milions i 

l’ajornament del pagament de 26 milions 

de préstecs anteriors a més de 500 pimes i 

autònoms a totes les illes

En dos mesos i mig, més de 17 milions d’euros en nous crèdits ISBA 

i l’ajornament del pagament d’altres 26 milions de préstecs 

anteriors, principalment de 2020. Més de 500 petites i mitjanes 

empreses i treballadors autònoms de les Illes Balears se’n 

beneficien d’aquestes mesures d’ajuda des de principi d’any, 

segons les primeres dades de balanç de 2021 de les noves línies del 

Govern de les Illes Balears i ISBA SGR d’ajuda al teixit empresarial.

La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, 

juntament amb el president d’ISBA SGR, Eduardo Soriano, la 

directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni del 

Govern, Aina Galmés, i el director de la societat de garantia 

recíproca, Jesús Fernández, s’ha reunit aquest dimecres amb agents 

econòmics de les illes –federacions i associacions empresarials, 
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col·legis professionals i altres entitats del món econòmic i de 

l’empresa- per tractar les novetats de les línies de crèdits ISBA 2021 

i exposar les primeres dades d’activitat d’aquests dos primers 

mesos i mig de l’any.

Fins ara, pel que fa als nous crèdits ISBA, s’han aprovat operacions 

de finançament per import de 17 milions d’euros a 249 pimes i 

autònoms. Principalment, la concessió d’avals per a accedir a 

aquests préstecs corresponen a la línia CAIB-ISBA, amb un volum de 

13,7 milions a 176 pimes i autònoms en aquest període. Aquesta 

línia permet obtenir préstecs de fins a 300.000 euros per a liquiditat 

i de 750.000 euros per a finançar inversions. Es tracta de préstecs 

fins a 8 anys (fins a 15 per inversions) i amb carències de fins 24 

mesos, marge que permet començar a retornar-los l’any 2023.

També hi destaca la línia Especial Covid, de crèdits de fins a 70.000 

euros, adreçada als sectors més afectats per les mesures derivades 

de la pandèmia, amb la qual s’han aprovat operacions per 2,2 

milions a 59 pimes i autònoms en aquests dos mesos i mig, sobretot 

a negocis de la restauració i el comerç. Aquesta línia amplia les 

facilitats per accedir-hi ja que, per primera vegada, permet a les 

pimes obtenir préstecs sense haver d’aportar garanties personals 

dels socis i als autònoms, sense comprometre el seu patrimoni 

personal.

A més, en una altra mesura d’ajuda al teixit empresarial, des de 

principi d’any s’ha aprovat l’ajornament del pagament de 26,2 

milions més que beneficia a 283 pimes i autònoms, de quanties 

corresponents al retorn de préstecs, principalment concedits durant 

2020 per a fer front als efectes de la pandèmia. El Govern i ISBA 

faciliten l’allargament dels terminis de devolució, com a mesura de 
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liquiditat, a més dels nous crèdits, ja que inicialment els préstecs de 

2020 s’havien de començar a retornar a partir de març-abril de 

2021.

De mitjana, el Govern ajuda de manera directa a pimes i autònoms 

amb més de 7.000 euros a cada operació de crèdit, ja que assumeix 

el pagament dels interessos quasi en la seva totalitat i el cost dels 

avals, i facilita l’accés al finançament bancari en condicions molt 

avantatjoses a les empreses, les quals obtenen prop de 80.000 

euros de mitjana en les operacions de préstecs, avalades pel Govern 

i ISBA al 100% a través de les diverses línies.

En la distribució per illes, el gruix de les operacions recau a 

Mallorca, amb 14,4 milions a 208 empreses corresponents a noves 

operacions de crèdit, i l’ajornament del pagament de 21,3 milions a 

228 empreses. A Menorca, en aquests dos mesos i mig, s’han 

aprovat 1,6 milions a 26 empreses en nous préstecs, i 1,7 milions 

ajornats a 19 empreses, mentre que a Eivissa i Formentera, s’han 

aprovat 0,9 milions a 15 empreses en noves operacions de crèdit, i 

s’ha ajornat el retorn d’altres 3,1 milions a 36 pimes i autònoms.

La nova línia de crèdits ISBA per a 2021 mobilitza fins a 50 milions 

d’euros en un primer tram, durant el primer semestre de l’any, i la 

previsió inicial del Govern per a tot l’any és facilitar un finançament 

de fins a 100 milions. Aquestes línies d’avals impulsades pel Govern 

i la societat de garantia se sumen als 180 milions en operacions 

aprovades a més de 2.100 pimes i autònoms durant 2020, any en 

què la resposta a la pandèmia va triplicar el volum de finançament 

de les línies del Govern i ISBA respecte de l’any anterior.

L’any passat, les Balears varen liderar a nivell estatal l’increment del 

finançament facilitat a pimes i autònoms a través de la societat de 
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garantia respecte de l’any 2019, el triple que l’any anterior en el cas 

d’ISBA (+220%) i més del doble que l’augment de mitjana 

autonòmica (+93%). Durant 2020, a més, ja s’aprovà l’ajornament 

del pagament de 34,6 milions a 441 pimes i autònoms 

corresponents a préstecs anteriors a través d’ISBA.

Tant les sol·licituds d’avals per a accedir a nous crèdits a través de 

les diverses línies impulsades pel Govern i ISBA, com les peticions 

d’allargament dels terminis de devolució dels préstecs i les 

extensions de les carències, es poden tramitar de forma telemàtica 

al lloc web www.isbasgr.es. Les línies ISBA s’adrecen a autònoms i 

pimes, empreses de fins un màxim de 250 treballadors i amb una 

xifra de negoci anual no superior a 50 milions d’euros que tenen 

activitat -domicili social o ubicació de centres productius- a les 

Balears.
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