REQUISITS GENERALS

REESTRUCTURACIÓ
DE DEUTE COVID
AMB AVAL PÚBLIC

Operacions de finançament que comptin amb aval públic (ICO,
CESCE, CERSA, entre les quals s’inclouen els préstecs ISBA)
concedides per entitats financeres amb seu social a Espanya, i
que s’hagin formalitzat entre el 17 de març de 2020 i l'11 de maig
de 2021.

Facilitam informació de les mesures a nivell estatal del RDL
5/2021 de recolzament a la solvència empresarial i regulades al
codi de bones pràctiques al qual poden adherir-se voluntàriament
les entitats financeres, en operacions que s'hagin formalitzat
entre el 17 març de 2020 i l'11 de maig de 2021.

Que el deutor o deutora no estigui subjecte a cap procediment
concursal.
Que el deutor o deutora compleixi amb els límits establerts en
la normativa d’Ajuts d’Estat de la Unió Europea.
No haver estat condemnat per sentència ferma a la pèrdua de
la possibilitat de rebre subvencions o ajuts públics, o per
delictes de prevaricació, suborn, malversació de cabals públics,
tràfic d'influències, fraus i exaccions il·legals o delictes
urbanístics.
No donar peu, per causa de la qual haver estat declarat
culpable, a la resolució ferma de qualsevol contracte celebrat
amb l’Administració.
Trobar-se al corrent de pagament d’obligacions per
reintegrament de subvencions o ajuts públics.
Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions
tributàries i davant la Seguretat Social.
No tenir la residència fiscal a un país o territori qualificat com
a paradís fiscal.

MÉS INFORMACIÓ
900 701 400
avalcovid@caib.es
tn.caib.es/AvalCovid
Oficina d'ISBA · C/Genil, 30. Palma

1.

Ampliació addicional de terminis de venciment
dels préstecs amb aval públic.

2 . Conversió en préstec participatiu

d’un préstec ordinari, amb manteniment de l’aval públic.

3 . Transferències de l’Estat per a reduir el deute

com a darrer recurs i a negociar amb les entitats
financeres.

PER A EMPRESES I AUTÒNOMS
Empreses i autònoms amb préstecs ICO i ISBA, entre
d’altres operacions amb aval públic, afectats per
caigudes d’ingressos a causa de la COVID i d’acord amb
els criteris i requisits fixats per l’Estat.

AMPLIACIONS ADDICIONALS DE
TERMINIS DE VENCIMENTS

CONVERSIÓ EN PRÉSTECS
PARTICIPATIUS

TRANSFERÈNCIES DE L’ESTAT PER
REDUIR DEUTE

En cas de rebre Ajuts d’Estat iguals o inferiors a 1.8 milions € (270.000€
per pesca o aqüicultura; 225.000€ sector primari)

Serà necessari un acord de renegociació del deute entre
les entitats financeres creditores i el deutor o deutora

Serà necessari un acord de renegociació del deute entre
les entitats financeres creditores i el deutor o deutora

Operacions amb extensió prèvia:
Període addicional màxim de 2 anys, si el venciment no supera 10 anys des de
la data de formalització inicial.
Operacions sense extensió prèvia:
Extensió del venciment per un màxim de 5 anys, si el venciment total no
supera els 10 anys des de la formalització inicial.

Manteniment de l'aval públic en aquells casos que un préstec
ordinari es converteixi, per acord voluntari entre les parts, en
préstec participatiu.

Transferències fins el 50% del principal avalat pendent de
cada operació, en el cas que la caiguda de la facturació en
2020 respecte de la facturació de 2019 no sigui superior al
70%.
Transferències fins el 75% del principal avalat pendent de
cada operació, en el cas que la caiguda de la facturació en
2020 respecte de la facturació de 2019 sigui superior al 70%.

En cas de rebre Ajuts d’Estat superiors a 1.8 milions € (270.000€ per
pesca o aqüicultura; 225.000€ sector primari)
Operacions amb extensió prèvia:
Període addicional màxim de 2 anys, si el venciment no supera els 8 anys
des de la data de formalització inicial.
Operacions sense extensió prèvia:
Extensió del venciment per un màxim de 5 anys, si el venciment total no
supera els 8 anys des de la formalització inicial.

REQUISITS D’ELEGIBILITAT ESPECÍFICS
Caiguda mínima de la facturació del 30% en 2020, respecte de la
facturació de 2019.
En cas que la caiguda de facturació sigui inferior, i sempre que es
compleixin la resta de requisits, es podrà gaudir d’aquesta mesura
sempre i quan hi hagi acord per part de l’entitat creditora que
concedeix el finançament.
Que l’operació avalada no estigui en mora (impagada més de 90 dies),
ni tampoc ho estigui cap dels finançaments restants atorgats per
l’entitat financera al mateix deutor.
Que el deutor o deutora no figuri en situació de morositat a la CIRBE
Que l’entitat financera no hagi comunicat a l’entitat que concedeix
l’aval cap impagament de l’operació avalada al deutor o deutora.
Termini de sol·licitud dels ajuts: fins al 15 d’octubre de 2021.
Termini per realitzar la modificació dels termes de l'aval: fins a l'1 de desembre de 2021.

REQUISITS D’ELEGIBILITAT ESPECÍFICS
Caiguda mínima de la facturació del 30% en 2020 respecte de la
facturació de 2019.
Que el compte de pèrdues i guanys del deutor o deutora, corresponent
a l’exercici 2020, presenti un resultat després d’imposts negatiu.
Que l’operació avalada no estigui en mora (impagada més de 90 dies),
ni tampoc ho estigui cap dels finançaments restants atorgats per
l’entitat financera al mateix deutor.
Que el deutor o deutora no figuri en situació de morositat a la CIRBE.
Que l’entitat financera no hagi comunicat a l’entitat que concedeix
l’aval cap impagament de l’operació avalada al deutor.

Termini de sol·licitud dels ajuts: fins al 15 d’octubre de 2021.
Termini per realitzar la modificació dels termes de l'aval: fins a l'1 de desembre de 2021.

REQUISITS D’ELEGIBILITAT ESPECÍFICS
Caiguda mínima de la facturació del 30% en 2020 respecte de la
facturació de 2019.
Que el compte de pèrdues i guanys del deutor o deutora, corresponent a
l’exercici 2020, presenti un resultat després d’imposts negatiu.

Termini de sol·licitud dels ajuts: fins que s’esgotin els fons destinats a aquesta mesura,
o fins a l’1 de desembre de 2022, el que passi abans.

