Teixit empresarial. Finançament i avals
3.9 Ajornament extraordinari del calendari de reemborsament en préstecs
concedits per CCAA i entitats locals a autònoms i empreses
Sinopsi ajuda

Les empreses i treballadors autònoms que siguin prestataris de
crèdits o préstecs financers on la titularitat correspongui a una
CCAA o entitat local podran sol·licitar l’ajornament del pagament
del principal i/o interessos a satisfer en el que resta de 2020.
NOTA:
- L'ajornament podrà ser concedit per l'òrgan concedent de l'Administració
prestador, previ informe favorable de la conselleria o regidoria que tingui
competències en matèria d'hisenda i pressuposts.
- En el cas de que els préstecs financers concedits en el marc de convenis amb
entitats de crèdit, qualsevol aplaçament o modificació es realitzarà d’acord
amb aquestes entitats.

Òrgan gestor
Beneficiari
Quantia
Requisits

La CA o entitat local prestador
Empreses i treballadors autònoms usuaris d’aquests préstecs
Es podrà sol·licitar l'ajornament del pagament del principal i / o
interessos a satisfer en el que resta de 2020, sempre que la crisi
sanitària provocada pel COVID-19:
- Hagin originat períodes d'inactivitat
- Reducció significativa en el volum de les vendes
- Interrupcions en el subministrament a la cadena de valor
que els dificulti o impedeixi atendre el pagament de la
mateixa.
- Abans que finalitzi el termini de pagament en període
voluntari.
NOTA:
Aquesta mesura no serà d’aplicació a préstecs participatius, operacions de
capital rics, instruments de cobertura, derivats, subvencions, avals financers i
,en general , qualsevol operació de caràcter financer que no s’ajusti a préstecs
financers en termes de mercat.

Documentació

-

-

Memòria justificativa en la qual s'acrediti la insuficiència
de recursos ordinaris o dificultat greu per atendre el
pagament dels venciments.
Declaració responsable que l'empresa està al corrent de
les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Declaració responsable que es respecten els límits
d'intensitat d'ajuda permesos i resta de regulació
establerta per la normativa comunitària en matèria

Més informació
web oficial
Sol·licitud

d’ajudes d'Estat.
Article 50. Reial decret llei 11/2020, de 31 de març
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-20204208.pdf
NOTA:
-

-

Suport

L'estimació de la sol·licitud comportarà la modificació del calendari de
reemborsaments, respectant el termini màxim de el préstec, podent
les quotes ajornades ser objecte de fraccionament.
Les quotes ajornades meritaran el tipus d'interès fixat per el préstec o
crèdit objecte de l'ajornament.
En cap cas, s'aplicaran despeses ni costos financers.

