Teixit empresarial. Finançament i avals
3.11 Ajornament extraordinari del calendari de reemborsament en
préstecs industrials concedits per la SGIPYME
Sinopsi ajuda

Òrgan gestor

Beneficiari
Quantia
Requisits

Ajornament del pagament principal i/o interessos de l’anualitat
en curs. Aquest ajornament comportarà la corresponent
readaptació del calendari de reemborsaments.
Secretaria General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa
(SGIPYME) - Reindustrialització i Enfortiment de la Competitivitat
Industrial.
Beneficiaris dels instruments de suport financer a projectes
industrials.
-

-

Que el seu termini de venciment sigui inferior a 6 mesos
a comptar des del 12 de març de 2020.
Que els períodes d'inactivitat, reducció en el volum de les
vendes o interrupcions en el subministrament a la
cadena de valor que els dificulti o impedeixi atendre el
pagament de la mateixa hagin estat provocats per la crisi
del COVID19 (tancament o reducció facturació).
Que la sol·licitud s'efectuï sempre abans que finalitzi el
termini de pagament en període voluntari.
Estar al corrent en les seves obligacions tributàries i amb
la Seguretat Social.
Presentació de comptes al Registre Mercantil.

NOTA:
No podran autoritzar modificacions del calendari en els següents casos:
Que no hi hagi una afectació prou acreditada que justifiqui aquesta
modificació.
Que l'empresa no estigui al corrent de les seves obligacions tributàries
i amb la Seguretat Social.
Que l'empresa tingui deutes per reintegrament d'ajudes o préstecs
amb l'Administració.
Que l'empresa no tingui complertes les seves obligacions de
presentació de comptes davant el Registre Mercantil.
Que el venciment de deute sigui conseqüència d'un reintegrament per
incompliment o renúncia.
Que en el cas de projectes que es trobin dins el termini de justificació
d'inversions, no hi hagi un grau d'avanç suficient i que no garanteixi el
compliment dels objectius compromesos en la resolució de concessió.

Documentació

-

Una memòria justificativa en què es motivi
adequadament la dificultat d'atendre el pagament del

Més informació
web oficial

Sol·licitud

Suport

proper venciment. Aquesta justificació haurà d'incloure
una imatge dels comptes just abans que es produís la
situació a què es refereix l'apartat 1, una explicació
qualitativa i quantitativa de com s'ha produït aquesta
afectació, la seva valoració econòmica i financera, així
com un pla d'actuació per pal·liar aquests efectes.
- En el cas que el termini de realització de les inversions no
hagués finalitzat, s'ha d'incloure una memòria tècnica i
econòmica justificativa de les inversions realitzades amb
càrrec a el préstec fins a aquest moment i desglossat per
partides. S'inclourà una taula amb les dades de les
inversions i despeses executades (factures i pagaments),
així com dels compromisos de despesa realitzades, tot
això degudament acreditat.
- Una declaració responsable que l'empresa està al corrent
de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat
social, que no té deutes per reintegraments d'ajudes o
préstecs amb l'Administració, i que ha complert amb les
seves obligacions de presentació de comptes davant el
Registre Mercantil.
https://industria.gob.es/es-es/Paginas/Index.aspx
Normativa:
Art. 15, RDL 7/2020
La sol·licitud de modificació de concessió es realitzarà seguint les
instruccions de la guia que es publiqui a aquests efectes per la
Secretaria General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa
91 349 40 00

