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Què es pot sol·licitar?

Nom del tràmit

Línia IVF - Bonificat gran empresa

Objecte del tràmit

Atorgar préstecs per al finançament de projectes empresarials desenvolupats per grans empreses que tinguen la seu
social, l'establiment o la sucursal de producció o de desenvolupament d'activitat a la Comunitat Valenciana.

Qui pot iniciar-ho?

Interessats / Sol·licitants

Els projectes que s'acullen a aquest finançament bonificat han de tindre alguna d'aquestes finalitats:

La renovació de les instal·lacions, maquinària i equips.

- El creixement de la capacitat productiva.

- La diversificació de la producció.

- Un canvi essencial del procés productiu general de l'empresa, que supose un augment de l'eficiència en la provisió
de béns i serveis.

Queden exclosos els sectors relacionats amb la fabricació d'armament i derivats; jocs d'atzar i material corresponent;
fabricació, transformació o distribució de tabac; les activitats controvertides per raons ètiques o morals o prohibides per
la legislació nacional; les activitats que tinguen com a únic propòsit la promoció immobiliària, excepte les destinades
a afavorir l'accés a l'habitatge de col·lectius desfavorits en règim de propietat o de lloguer, en col·laboració amb la
Generalitat Valenciana; les activitats merament financeres; la pesca i aqüicultura, i la producció primària dels productes
agrícoles.

Requisits

Els beneficiaris han de complir els requisits següents*:

- Tindre el seu domicili social o establiment de desenvolupament d'activitat a la Comunitat Valenciana.

- Ser una societat mercantil amb una grandària que supere la d'una petita i mitjana empresa d'acord amb la definició de
PIME recollida en l'annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió.

- Tindre una qualificació creditícia superior o igual a B+ (en terminologia de l'agència de qualificació Standard & Poor's),
d'acord amb el sistema intern d'anàlisi de riscos de l'IVF.

- Estar en disposició de tindre totes les llicències, autoritzacions i permisos necessaris per a l'execució del projecte i
complir la normativa nacional i comunitària que resulte aplicable, en particular, en matèria de competència, contractació
del sector públic i medi ambient.

- Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant de l'Estat i la Generalitat, així com de les
obligacions davant de la Seguretat Social.

- No estar subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió europea que declare una ajuda il·legal
i incompatible amb el mercat comú.

- No trobar-se en les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, Llei general de subvencions.

- No estar en situació d'empresa en crisi.

Quantia de l'ajuda / Procediment de cobrament

IMPORT: El valor nominal del préstec se situarà entre 25.000 i 5.000.000 d'euros, sense que puga superar el 80 % de
l'import de les despeses finançables elegibles.

TERMINI/CARÈNCIA: De tres a deu anys, amb un màxim de dos anys de carència.

COMISSIONS: no s'hi aplicaran comissions d'obertura ni de cancel·lació dels préstecs.
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GARANTIA: les garanties seran les considerades com a suficients a criteri de l'Institut Valencià de Finances. En
operacions amb qualificació creditícia igual a B+, el beneficiari ha d'aportar la garantia hipotecària, de manera que el
valor nominal del préstec siga inferior o igual al 70 % del valor de taxació del bé hipotecat.

TIPUS D'INTERÉS: S'obtindrà com a suma del tipus d'interés euríbor a un any, amb un límit inferior 0 %, i un marge
que es determinarà atenent la qualificació creditícia de l'operació, i que pot oscil·lar entre el 0,00 % per a empreses amb
qualificació AA/a fins a l'1,00 % per a empreses amb qualificació B+.

TRAM NO REEMBORSABLE: els préstecs atorgats a l'empara d'aquesta línia de finançament incorporen un tram no
reembossable (TNR), equivalent al 2,5 % del valor nominal.

Si el sol·licitant té el seu domicili social o establiment de desenvolupament d'activitat en algun dels municipis afectats pel
temporal de pluges, fenòmens costaners i vents, ocorregut a la Comunitat Valenciana entre l'11 i el 14 de setembre de
2019, l'IVF oferirà una bonificació addicional de 25 punts bàsics en el tipus d'interés nominal del finançament bonificat per
a empreses amb qualificació creditícia igual a B+ i per a les empreses amb qualificació creditícia superior a B+ s'aplicarà
un increment de 100 punts bàsics al tram no reembossable.

Quan sol·licitar-ho?

Terminis de presentació

Les sol·licituds podran presentar-se des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana (DOGV núm. 8685, de 26/11/2019)i en la pàgina web de l'IVF.

Es podran presentar sol·licituds fins que s'esgote el pressupost indicat en la convocatòria.

On dirigir-se?

Per internet

A través del enllaç corresponent:

· Tramitar amb certificat electrónic:

https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/
iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20526

Quina documentació s'ha de presentar?

Impresos associats

SOL·LICITUD DE FINANÇAMENT BONIFICAT LÍNIA IVF - GRAN EMPRESA

http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/07378_BI.pdf

DECLARACIÓ D'AJUDES DE MINIMIS

http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/07379_BI.pdf

DECLARACIÓ D'ALTRES AJUDES REBUDES I/O SOL·LICITADES PER A LES MATEIXES DESPESES ELEGIBLES

http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/07380_BI.pdf

DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL COMPLIMENT DELS REQUISITS PER A SER BENEFICIARI

http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/07381_BI.pdf

Com es tramita?

Passos

La sol·licitud de finançament s'ha de realitzar mitjançant els corresponents formularis d'ompliment electrònic i és
obligatòria la presentació en línia a través dels mitjans disponibles en la web de l'IVF, amb signatura i registre electrònic.

Per a realitzar la tramitació electrònica, el sol·licitant pot utilitzar qualsevol dels sistemes de signatura electrònica admesos
en la seu electrònica de la Generalitat.

A trav�s del enlla� corresponent:
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20526
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20526
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/07378_BI.pdf
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/07379_BI.pdf
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/07380_BI.pdf
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/07381_BI.pdf
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Com es tramita telemàticament?
A través del enllaç corresponent:

· Tramitar amb certificat electrónic:

https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/
iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20526

Informació de tramitació

La sol·licitud de finançament s'ha de realitzar mitjançant els corresponents formularis d'ompliment electrònic i és
obligatòria la presentació en línia a través dels mitjans disponibles en la web de l'IVF, amb signatura i registre electrònic.

Per a realitzar la tramitació electrònica, el sol·licitant pot utilitzar qualsevol dels sistemes de signatura electrònica admesos
en la seu electrònica de la Generalitat.

Fonts jurídiques i/o documentals

Normativa

- CONVOCATÒRIA de 15 de novembre de 2019, del director general de l'Institut Valencià de Finances, per la qual es
convoca la línia de finançament «Préstecs bonificats IVF - Gran empresa».

Llista de normativa

Veure CONVOCATÒRIA de 15 de novembre de 2019

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/11/26/pdf/2019_11119.pdf

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà
amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

A trav�s del enlla� corresponent:
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20526
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20526
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/11/26/pdf/2019_11119.pdf

