Teixit empresarial. Finançament i avals
3.5 Línia d’avals ICO per préstecs d’empreses i emprenedors

Sinopsi ajuda

Òrgan gestor

Beneficiari

Quantia

Línia d’avals per a empreses i autònoms. Es poden demanar
avals per garantir els préstecs o renovacions concedits a
empreses i autònoms per atendre necessitats de finançament
com:
- Pagament de salaris
- Factures
- Necessitat de circulant
- Altres necessitats de liquiditat, incloent les derivades de
terminis d’obligacions financeres i tributàries.
Institucions que col·laboren amb aquest línia:
- Entitats de crèdit
- Establiments financers de crèdit
- Entitats de diners electrònics
- Entitats de pagaments
- Autònoms, emprenedors i tot tipus d'empreses, tant
espanyoles com estrangeres que vulguin dur a terme activitats
empresarials i / o inversions, cobrir necessitats de liquiditat o
despeses dins del territori nacional.
- Particulars i comunitats de propietaris que vulguin rehabilitar el
seu habitatge o edifici.
AVALS:
PRIMER TRAM (Acord de Consell de Ministres de 24 de març de 2020):
a) 10.000 milions d’euros per a renovacions i nous préstecs
concedits a autònoms i pimes.
- Percentatge màxim cobertura aval: 80% de l’operació.
- Termini: coincidirà amb termini operació fins un màxim
de 5 anys.
b) 10.000 milions d’euros per a renovacions i nous préstecs
concedits a empreses que no reuneixin la condició de pime.
- Màxim 70% de noves operacions i 60% d’operacions de
renovació.
- Termini: coincidirà amb termini operació fins un màxim
de 5 anys.
SEGON TRAM: (Acord de Consell de Ministres de 10 d'abril): 20.000

milions d'euros addicionals per a renovacions i nous préstecs
concedits a autònoms i pimes.
NOTA:
Mateix màxim i termini primer tram.

Requisits

Documentació

Nous préstecs i altres modalitats de finançament i renovacions
d'operacions atorgats a autònoms i empreses de tots els sectors
d'activitat que tinguin domicili social a Espanya i que s'hagin vist
afectats pels efectes econòmics del COVID-19 sempre que:
- Els préstecs i operacions hagin estat formalitzats o renovats a
partir de el 18 de març de 2020.
- Les empreses i autònoms:
- No figurin en situació de morositat en la consulta als
fitxers de la Central d'Informació de Riscos del Banc
d'Espanya (CIRBE) a 31 de desembre de el 2019.
- No estiguin subjectes a un procediment concursal a data
de 17 de març de 2020, bé per haver presentat sol·licitud
de declaració de concurs, o per donar-se les
circumstàncies a què es refereix l'article 2.4 de la Llei
22/2003, de 9 de juliol, perquè el concurs sigui sol·licitat
pels seus creditors.
- Quan sigui aplicable el Marc Temporal d'Ajudes de la
Unió Europea no trobar-se en situació de crisi a
2019.12.31 acord amb els criteris establerts en l'article 2
(18) de el Reglament de la Comissió Nº 651/2018, de 17
de juny de 2014 pel qual es declaren determinades
categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior.
- El finançament avalada no es podrà aplicar a la cancel·lació o
amortització anticipada de deutes preexistents.
Documentació que cada entitat de crèdit consideri necessària
per estudiar l’operació.
NOTA:
A mode d’exemple: documentació requerida BBVA:
Comptes Anuals de l'exercici 2019 (formulades o aprovades) en el cas
d'empresa (en el cas de no tenir-les, les de l'últim exercici tancat); i
declaració de la renda 2019 en el cas d'autònoms (activitat
econòmica).
Model 390 de declaració anual d'IVA corresponent a l'exercici 2019.
Informe d'Auditoria de l'exercici 2019 si l'empresa està obligada.
Certificat que el client es troba al 'corrent de les seves obligacions
tributàries i de la seguretat social.

Més

https://www.ico.es/web/ico/linea-avales

informació
web oficial

https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores
Santander:
https://www.bancosantander.es/es/empresas/financiacion/proy
ectos-empresariales/lineas-ico-y-fondos-europeos/linea-icocovid-19
BBVA:
https://www.bbva.es/empresas/coronavirus/ayudas/linea-icocovid-19.html#que-te-ofrecemos

Sol·licitud

Els autònoms i empreses interessats en acollir-se a aquesta línia
hauran de dirigir-se a qualsevol de les entitats de crèdit,
establiments financers de crèdit, entitats de pagament o entitats
de diners electrònics que subscriguin amb l'Institut de Crèdit
Oficial els corresponents contractes marc per a participar en la
Línia d'Avals.
A mode d’exemple:
Santander:
https://clientes.bancosantander.es/formMinimis#_ga=2.6924008
0.102335552.1587458485-1208882058.1587458485
BBVA:
https://www.bbva.es/empresas/coronavirus/ayudas/linea-icocovid-19.html#

Suport

Telèfon ICO: 900 121 121 (gratuït)

