Teixit empresarial. Finançament i avals
3.1 Línia de liquidesa COVID-19 – ISBA

Sinopsi ajuda

Convocatòria extraordinària d'ajuts adreçada a autònoms,
microempreses, petita i mitjanes empreses, l'activitat s'hagi vist
afectada pels efectes econòmics de la pandèmia Covid-19 de les
Illes Balears.
NOTA:
- ISBA: societat de garantia recíproca (SGR) de les Illes Balears, que ajuden a
aconseguir finançament mitjançant la concessió de garanties avalant les
propostes enfront dels principals bancs i caixes amb les millors condicions del
mercat.
- Institucions bancàries amb conveni amb ISBA: Bankia, Caixabank, Santander,
BBVA, Banc Sabadell, Banca March, Bankinter, Caixa Colonya, Targobank,
Abanca, Caixa d’enginyers i Cajamar.

Òrgan gestor
Beneficiari

ISBA / Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors

Autònoms, microempreses, petita i mitjanes empreses, l'activitat
s'hagi vist afectada pels efectes econòmics de la pandèmia
Covid-19 de les Illes Balears.
NOTA:
- PIME: empresa que compleix els requisits següents, d'acord amb l'annex I del
Reglament (CE) núm. 651/2014:
a) Tenir menys de 250 persones treballadores.
b) Tenir una xifra de negoci anual no superior a 50.000.000 d'euros o un
balanç anual no superior a 43.000.000 d'euros.
c) Ser una empresa autònoma, per no estar participada en un 25 % o
més del seu capital o dels seus drets de vot per altres empreses o
grups d'empreses que no compleixen els requisits anteriors.
- Petita empresa: PIME que té menys de 50 persones treballadores i una xifra
de negoci anual o un balanç general anual que no superen la quantia de
10.000.000 d'euros.
- Microempresa la que té menys de deu persones treballadores i una xifra de
negoci anual o un balanç general anual que no superen la quantia de 2.000.000
d'euros

Quantia

El Govern de les Illes Balears cobreix el cost de l'aval i els
interessos de les operacions.
a) Cost de l'aval ISBA: 1,25% anual (durant els 5 primers anys)
b) Tipus d’interès: 1,5% (durant els 5 primers anys)
NOTA:
-

ISBA SGR avança la bonificació de l’aval, de manera que ja no es cobra
en el moment de la signatura de l'operació financera.
El beneficiari pagarà els interessos i la CAIB se'ls abonarà per anys

-

Requisits

vençuts justificat amb un certificat dels interessos pagats. Aquest
certificat es lliurarà a ISBA i aquesta farà les gestions amb la CAIB
perquè aquesta aboni els interessos al beneficiari.
El beneficiari tan sols s’haurà de fer càrrec de la comissió d’apertura
(0,75%) i de la comissió d’estudi (0,75%) al moment de la signatura de
l’operació.

Micro, petita i mitjana empresa de qualsevol activitat econòmica
NOTA:
- Per operacions formalitzades fins el 4/12/2020..

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

https://www.isbasgr.es/es/productos-covid19

Sol·licitud a ISBA SGR segons models disponibles a la web:
Disposa de 3 tipus de productes en la mateixa línia:
Amb període de carència (autònoms i pimes):
- Préstec circulant COVID-19
Sense període de carència (genèric):
- Préstec 12 mesos
- Préstec 36 mesos
https://www.isbasgr-online.es/

Suport

Delegació Palma;
971 461 250
isba@isbasgr.es

