Teixit empresarial. Finançament i avals
3.6 Línia de cobertura asseguradora del CESCE per a crèdits de circulant per
empreses
Sinopsi ajuda
Òrgan gestor

Beneficiari

Quantia

Línia extraordinària de cobertura asseguradora per crèdits de
circulant en el marc de la crisi provocada pel COVID-19.
Entitat financera amb la qual desitgin concloure el contracte de
crèdit. Aquestes podran sol·licitar la cobertura dels crèdits de
circulant a CESCE (Companyia Espanyola d'Assegurances de
crèdit a l'Exportació, S.a. Cia. d'Assegurances i Reassegurats),
S.M.E en nom propi i per compte de l'Estat.
1. Empreses espanyoles considerades com a Petites i mitjanes
empreses, conforme a la definició de l'Annex I del Reglament UE
651/2014 de la Comissió.
2. Empreses espanyoles de gran grandària, sempre siguin no
cotitzadores i a més concorrin les següents circumstàncies:
A) Que es tracti d'empreses internacionals o en procés
d'internacionalització, en complir almenys un dels
següents requisits:
A.1. El negoci internacional representa almenys un
33% de la xifra de negocis (reflectit en la seva
última informació financera disponible)
A.2. Empreses exportadores regulars (amb una
exportació regular en els últims 4 anys, d'acord
amb els criteris establerts per la Secretaria d'Estat
de Comerç).
B) Empreses amb un problema de liquiditat o falta
d'accés al finançament a causa del COVID-19, en la seva
activitat econòmica
No poden ser beneficiàries les empreses:
- En situació concursal o pre-concursal.
- Amb incidències d'impagament amb empreses del Sector
Públic
- Deutes amb l'Administració (registrats amb anterioritat al
31 de desembre de 2019)
- En situació de crisi a 31/12/2019
El percentatge de cobertura màxim de les operacions
assegurades sota aquesta Línia serà del 80%.
La cobertura arribarà únicament al principal del crèdit cobert,

excloent-se de cobertura els interessos i qualsevol altres
conceptes.
Import màxim dels préstecs per client sota la Línia:
1. Per a crèdits amb venciment posterior al 31/12/2020, el
principal no pot excedir:
a. Dues vegades la despesa anual en costos de
personal del deutor durant l'any 2019, o el últim
any disponible. Per a empreses creades després
de 01/01/2019, el crèdit no ha d’excedir el cost
salarial estimat per als primers dos anys
d'operacions; o
b. El 25% dels ingressos totals del Deutor el 2019; o
c. Amb la justificació apropiada (podrà estar basat en
declaracions del Deutor) sobre les seves
necessitats de liquiditat, l'import del crèdit pot
incrementar-se per cobrir les necessitats dels
següents 18 mesos per a les Pimes i de 12 mesos
per a empreses grans.
2. Per crèdits que s'amortitzin amb anterioritat a
31/12/2020, l'import del principal del crèdit podrà
superar el recollit amb anterioritat, sempre que es
justifiqui
apropiadament
i
es
mantingui
la
proporcionalitat de l'ajuda.
El termini màxim dels crèdits podrà arribar 5 anys des del seu
atorgament.
Requisits

Documentació
Més informació
web oficial

Disponible per tot tipus d'operacions comercials, incloses les
nacionals, ja siguin de subministrament de béns, prestació de
serveis, o unes altres que realitzin empreses espanyoles, per
entendre que les mateixes formen part de l'estratègia comercial
d'aquestes empreses que actuen preferentment en l'àmbit de la
internacionalització.
Són elegibles els crèdits de circulant necessaris per a la
companyia exportadora, sense que sigui necessari la seva
relació directa amb un o diversos contractes internacionals,
sempre que responguin a noves necessitats de finançament i no
situacions prèvies a la crisi actual.
Documentació que cada entitat de crèdit consideri necessària.
https://www.cesce.es/financiacion-credito-circulante-covid19

Sol·licitud

Les empreses interessades a acollir-se a aquesta Línia s'hauran
de dirigir a l'entitat financera amb la qual desitgin concloure el
contracte de crèdit. Aquestes entitats financeres podran
sol·licitar la cobertura dels crèdits de circulant a CESCE, a través
d’aquest formulari de sol·licitud:
https://www.cesce.es/sites/all/themes/cesce/Docs/FORMULARIO%20SOLICITUD%20CIRC
ULANTE%20LINEA%20EXTRAORDINARIA%20COVID-19.docx

i enviar-lo per correu electrònic a cuentadelestado@cesce.es
Suport

Telèfon: 902 11 10 10

