Teixit empresarial. Finançament i avals
3.8 Ajornament del pagament de quotes préstecs programa d’ajudes de l’IDAE
Sinopsi ajuda

Òrgan gestor
Beneficiari

Moratòries en el pagament de quotes amb venciment al 2020 de
préstecs formalitzats sota els programes d’ajudes convocats i
gestionats per l’institut per al Desenvolupament i Estalvi
d’Energia (IDAE).
l’institut per al Desenvolupament i Estalvi d’Energia (IDAE)
Aquells beneficiaris del finançament atorgat sota el que es
preveu en els diferents programes d’ajudes convocats i
gestionats per aquest Institut, que tinguin formalitzats
contractes de préstecs amb quotes el venciment de pagament
de les quals es produeixi en el present any 2020, als quals la crisi
sanitària ocasionades pel Covid19 els hagi originat períodes
d'inactivitat o reducció en el volum de les vendes o facturació
que els impedeixi o dificulti complir amb les seves obligacions de
pagament de les esmentades subvencions o ajudes.
Excloses les Administracions i entitats públiques tant del sector
públic estatal com autonòmic i local, així com els seus
organismes i entitats públiques vinculades o dependents,
sempre que es compleixin els requisits.

Quantia
Requisits

- Aquests contractes es derivin de resolucions de concessió
d’ajuda atorgades amb anterioritat al 5 de juliol de 2018 o, de no
existir resolució de concessió d’ajuda, es trobin concertats abans
d’aquesta data.
- Préstecs que s’hagin subscrit i que es trobin pendents de
pagament i el venciment s'hagi produït o es produeixi en els
mesos de març, abril, maig i juny de 2020 (tots inclosos).
- Els beneficiaris es trobin en una situació economicofinancera
que els impedeixi complir amb les corresponents obligacions de
pagament objecte de la moratòria.
- No trobar-se en situació concursal
- Estar al corrent de l'acompliment de totes les obligacions
enfront de la Hisenda Pública i amb la Seguretat social, en el
moment de formular la sol·licitud d'ajornament.
- Estar al corrent de pagament de les teves obligacions derivades
dels préstecs concertats a l'entrada en vigor de l'estat d'alarma.

NOTA:
Les quotes ajornades han de ser abonades abans de la fi del
període de vigència del préstec i no poden reportar nous
interessos ordinaris.
Documentació

Més informació
web oficial
Sol·licitud

-

Sol·licitud d’ajornament
Declaració responsable on consti que, en el moment de la
sol·licitud:
- es troba en una situació econòmica desfavorable
com a conseqüència de la situació d'emergència
ocasionada pel Covid19:
- Que l'ha originat períodes d'inactivitat o
- Reducció en el volum de les vendes o
- Facturació que li impedeix o dificulta
complir
les
seves
obligacions
de
reemborsament del préstec concertat amb
l'IDEA, i
- Que no es troba en situació concursal.
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/aplazamiento-depago-de-cuotas-de-prestamos-beneficiarios-de-los-programasde-ayudas-del-idae
https://www.idae.es/sites/default/files/documentos/ayudas_y_fin
anciacion/01_formulario_de_solicitud_moratoria.pdf
Les sol·licituds s'han d'adreçar a
buzonprestamosCovid19@idae.es
NOTA:
El termini de presentació de les sol·licituds corresponents a aquest
procediment s'iniciarà el dia 21/04/2020 i finalitzarà l'últim dia hàbil del mes en
què es declari la finalització de l'estat d'alarma.
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