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ACORD DE 29 DE DESEMBRE DE 2020, DEL CONSELL GENERAL DE L’INSTITUT VALENCIÀ 

DE FINANCES, DE MODIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE LA LÍNIA DE 

FINANÇAMENT BONIFICADA «IVFLIQUIDITAT COVID-19» 

 

Objecte 

Atorgament de préstecs bonificats per al finançament d’autònoms i societats mercantils amb 

seu social, establiment o sucursal de producció en la CV. 

Projectes el finançament dels quals és susceptible de ser bonificat: 

• Ampliació i renovació de les instal·lacions, maquinària i equips 

• Adequació d’espais de treball amb criteris de sostenibilitat i inclusió social (programa 

ASTREA). 

• Processos de digitalització de les petites i mitjanes empreses (programa 

TRANSFORMER). 

• Contractació de mà d’obra i serveis lligats al cicle d’explotació, així com l’adquisició 

d’elements patrimonials de capital circulant (mercaderies i matèries primeres). 

• Ajornament de quotes de capital i interessos de préstecs atorgats per l’IVF amb 

venciments des de l’1 de gener fins al 30 de juny de 2021. 

 

Requisits per a ser beneficiari 

• Domicili social o establiment de desenvolupament d’activitat en la Comunitat 

Valenciana. 

• La pèrdua esperada de l’operació de finançament no podrà superar el 0,65% del valor 

de l’exposició creditícia. 

• Si el sol·licitant és un autònom o microempresa, haurà d’acreditar davant l’IVF 

l’atorgament per a un tercer d’un aval que constituïsca una garantia efectiva de 

cobrament (aval bancari o de Societat de Garantia Recíproca). 

• Disposar de totes les llicències, autoritzacions i permisos necessaris per a l’execució 

del projecte. 

• Estar al corrent, a 31 de desembre de 2019, del compliment de les obligacions 

tributàries davant l’Estat i la Generalitat, així com de les obligacions de Seguretat 

Social. 

• A 31 de desembre de 2019, el beneficiari no estava en situació de crisi, segons el que 

s’estableix a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

 

Quantia de l’ajuda 

El valor nominal del préstec es situarà entre 20.000 euros i 5.000.000 euros, i no podrà 

superar: 
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a) 80% de les despeses elegibles derivades de la inversió en actius materials, actius 

immaterials i participació en empreses. 

b) 100% de les despeses elegibles que resulten de la contractació de mà d’obra, serveis 

propis del cicle d’explotació  i despeses inherents a la consecució del finançament, 

així com de l’adquisició d’elements inclosos en el capital circulant de l’empresa. 

En qualsevol cas: 

• El valor nominal del préstec no podrà ser superior a 750.000€ si el sol·licitant és un 

autònom o microempresa. 

• El valor nominal del préstec no podrà ser superior a 2.500.000€ si es tracta d’una 

PIME 

• L’import màxim del préstec no podrà superar el doble dels costos salarials anuals del 

sol·licitant per a 2019 

• El 25% del volum de negocis total del sol·licitant en 2019. 

El termini dels préstec és de 3 a 6 anys, amb un màxim de 2 anys de carència. 

No s’aplicaran comissions d’obertura ni de cancel·lació. 

TIPUS D’INTERÈS NOMINAL 

EURIBOR a un any (amb límit inferior 0%) + marge que es determinarà atenent la qualificació 

creditícia del sol·licitant (entre 0.25% i 1,25%). 

TRAM NO REEMBOSSABLE 

• Si l’IVF requereix que el sol·licitant presente aval bancari o d’una SGR: 

TNR = 0.9% * (valor nominal / termini de venciment) 

 

• Si l’IVF requereix al sol·licitant un informe d’expert independent per avaluar la seua 

capacitat de pagament: 

TNR = cost informe < 1% del valor nominal del préstec 

 

• Si l’objectiu del préstec és l’adquisició d’actius immobilitzats materials, actius 

intangibles o participacions en empreses: 

TNR = 4% *valor nominal del préstec 

 

• Si l’objectiu és la compra de maquinària industrial per part d’una empresa industrial: 

TNR = 10% * valor nominal < 300.000€ 

 

• Si l’objectiu és l’adequació d’espais de treball amb criteris de sostenibilitat 

mediambiental i inclusió social 

TNR = 15% * valor nominal 

 

• Si l’objectiu és la digitalització de l’activitat productiva de l’empresa 

TNR = 10% * valor nominal 
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• Si la finalitat és el sosteniment de l’explotació d’autònoms i pimes pertanyents als 

sectors de l’oci, turisme, hostaleria, restauració i altres activitats connexes (annex VII)  

TNR = 30%*valor nominal 

Regulació i sol·licitud 

Es podran presentar propostes fins al 15 de juny de 2021. 

Tramitació electrònica a través de: https://www.tramita.gva.es/ctt-att-

atr/login.html;jsessionid=1uWVEvP13MaKT4hGksnDR41zWQww-BkgGIWqq0jw.ade-ptt-front  

 

GVA.ES: Línea de Financiación Bonificada IVF - Liquidez Covid 19 
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