Teixit empresarial. Finançament i avals
3.3 Línia de finançament ISBA IDI 2020
Sinopsi ajuda

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.

Òrgan gestor

ISBA i IDI (Conselleria de Transició Energètica i Sectors
productius)
- Microempreses, petites i mitjanes empreses (pime) que
desenvolupin una activitat industrial d'algun dels epígrafs
de l'Impost sobre activitats econòmiques (IAE) inclosos en
les divisions 2, 3, 4, així com les que estiguin incloses en el
grup 162 de l'IAE i inscrites en la divisió A.
- Empreses incloses en el grup 504 de l'IAE de la secció
primera corresponent activitats empresarials, i que
estiguin inscrites en la divisió B del registre integral
industrial corresponent a les empreses de serveis
relatives
a
l'activitat
industrial
i
els
serveis
complementaris a la indústria detallats a la convocatòria
La línia de finançament és de 10 milions d’euros per a la inversió.
S’hi contemplen les següents bonificacions:
- Al tipus d’interès (1,5% màxim els primers 7 anys de
l’operació),
- Al % cost de l’aval (100% els primers 4 anys de l’operació)
- Despeses d’obertura i estudi (100%).
- Els centres de treball on es produeixin les inversions
productives han d''estar ubicats a la comunitat autònoma de les
Illes Balears.
- Operacions formalitzades entre el 5/11/2019 fins 16/10/2020.
- Despeses de finançament de les actuacions d’inversió
productiva, inversions en eficiència energètica i inversions en la
transformació digital del sector industrial per millorar processos,
producte i competitivitat.

Beneficiari

Quantia

Requisits

Documentació

- Sol·licitud d’aval a ISBA.
- Documentació societats:
- DNI administrador (representant) i avaladors.
- CIF societat sol·licitant
- Escriptura de constitució i poders

- Memòria descriptiva de l'empresa
- Justificants de l'operació:
- Préstec inversió: aportar pressupostos / factures.
- Préstec liquiditat / pòlissa / descompte comercial:
explicar en la memòria descriptiva o en document a part el
motiu de la necessitat.
- Impost societats dos últims exercicis (200)
- Model 347 de l'últim exercici
- Models trimestrals d'IVA (303) o model 390
- Compte d'explotació a 3 dígits
- Balanç de situació a 3 dígits
- Declaració de la renda (model 100) dels avaladors
NOTA:
Si no es una societat, consultar la documentació a l’enllaç https://www.isbasgronline.es/

Més
informació
web oficial
Sol·licitud

Suport

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

Sol·licitud a ISBA SGR segons models disponibles a la web:
https://www.isbasgr-online.es/
Pitjar l’opció LINEA DE FINANCIACION INDUSTRIAL ISBA-IDI 2020
Delegació Palma;
971 461 250
isba@isbasgr.es

