MESURES FISCALS I LÍNIES DE CRÈDIT – COVID-19
Mesures
fiscals
Mesures
fiscals
Moratòria fiscal per a PIMES

Quan: Del 13 de març fins al 30 de maig
Quantia: fins els 30.000 euros
Concepte: Ajornament, prèvia sol·licitud, sense necessitat d’aportar garanties, en impostos
durant sis mesos, amb tres mesos de carència. Inclou ajornament de retencions, ingressos a
compte, pagaments fraccionats i IVA. (es podran tornar els diners en tres mesos i no pagar
interessos en el pagament de les retencions d’IRPF, quotes d’IVA, impost de societats i el
reemborsament de préstecs concedits per la Secretaria General d’Indústria)
Qui ho pot sol·licitar: Persones físiques o entitats amb volum d’operacions inferiors a
6.010.121,04€ en 2019.
Com sol·licitar-ho: Presentar l’autoliquidació en la qual figuren les quantitats a ingressar que el
contribuent vol ajornar, marcant l’opció “reconeixement de deute”. Indicar en el camp “Motiu
de la sol·licitud” l'expressió “Ajornament RDL”.

Línies de Crèdit
ICF – Avalis Liquiditat
Línies de crèdit a través d’entitats financeres amb l’aval de l’Institut Català de
Finances (ICF) o d’Avalis de Catalunya

L'ICF i Avalis de Catalunya avalen el 75% dels préstecs de les entitats financeres amb la finalitat de
cobrir les necessitats de liquiditat de les pimes catalanes a conseqüència de la situació derivada
del COVID-19. Les empreses s'hauran de comprometre a mantenir llocs de treball.

Quan: termini disponible properament. Si estàs interessat pots contactar amb la teva entitat
financera per començar a gestionar les condicions del préstec. Serà l’entitat financera la que es

posi en contacte amb l’ICF o Avalis de Catalunya de cara a la gestió de l’aval.
Condicions financeres:
Import:



Préstecs de les entitats financeres entre 100.000€ i fins a 1M€, amb l’aval d’Avalis pel
75% del principal.
Préstecs de les entitats financeres a partir d'1M€ i fins a 2,5M€, amb l’aval de l'ICF pel
75% del principal.

Termini: fins a 4 anys amb fins a 1 any de carència.
Interès: per part de les entitats financeres, limitació del preu a EURIBOR a 12 mesos més un
diferencial màxim del 2,5%.
Comissions: Comissió d'Administració i Risc (CAiR) de l’1% sobre l'import de l'aval formalitzat.
Sense comissió d'obertura ni d'estudi.

Concepte: Ajornament, prèvia sol·licitud, sense necessitat d’aportar garanties, en impostos
durant sis mesos, amb tres mesos de carència. Inclou ajornament de retencions, ingressos a
compte, pagaments fraccionats i IVA. (es podran tornar els diners en tres mesos i no pagar
interessos en el pagament de les retencions d’IRPF, quotes d’IVA, impost de societats i el
reemborsament de préstecs concedits per la Secretaria General d’Indústria)
Qui ho pot sol·licitar: Persones físiques o entitats amb volum d’operacions inferiors a
6.010.121,04€ en 2019.
Com sol·licitar-ho: Presentar l’autoliquidació en la qual figuren les quantitats a ingressar que el
contribuent vol ajornar, marcant l’opció “reconeixement de deute”. Indicar en el camp “Motiu
de la sol·licitud” l'expressió “Ajornament RDL”.

ICO – sector turístic activitats connexes – COVID 19 / Thomas Cook

Adreçat a: Autònoms i empreses donats d’alta a Espanya, amb una activitat que s’enquadri al
CNAE del sector turístic i activitats connexes.
Tipus operació: préstec
Finalitat: necessitats de circulant o tresoreria
Termini i carència: 1, 2, 3 o 4 anys amb 1 any de carència del principal.
Interès: Fix, fins a un màxim de 1,5% (incloses comissions). A part, consultar amb l’entitat la
comissió d’amortització anticipada
Garanties: L’entitat de finançament podrà sol·licitar les garanties que estimi oportunes. L’ICO

garanteix a les entitats de finançament el 50% del risc dels seus clients.
Requisits:
• No podran figurar en situació de morositat en els fitxes d’informació sobre solvència
patrimonial i crèdit.
• No podran estar immersos en procediment d’insolvència col·lectiva ni reunir els requisits per
trobar-se sotmès a un procediment d’insolvència col·lectiva a petició dels creditors.
• No es podrà utilitzar aquest finançament per refinançament anteriors o posteriors d’altres
préstecs amb l’entitat financera.
• Les empreses que tinguin la condició de gran empresa hauran de tenir una qualificació
creditícia B o superior.
Tràmit: Directament a Banc Santander, que serà l’entitat que aprovarà l’operació.
Documentació:
A part de la que sol·liciti l’entitat financera, serà necessària la següent documentació:
• Còpia del CIF (empreses) o NIF (autònoms).
• Còpia d’escriptura o estatuts on figura el domicili social que correspon al moment de la data
de firma de l’operació.
• Model 036 o 037 on figura el CNAE del client.
Vigència: fins al 31 de desembre de 2020
Més informació: Telèfon d’atenció: 900 121 121
El nou Real decret Llei 8/2020, de 17 de març també preveu l’aprovació d’una línia d’avals per
compte de l’Estat per empreses i autònoms que cobrirà tant la renovació de préstecs com nou
finançament per atendre les necessitats de liquiditat.
El Consell de Ministres establirà les condicions i requisits aplicables per tal que la línia estigui
operativa de manera immediata. Caldrà conèixer alhora el desemborsament del Fons Europeu
d’Inversió (que preveu aportar 8.000 milions d’euros) i el Banc Europeu d’Inversió (BEI).

