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Qui pot sol · licitar els préstecs d'aquesta línia?
- Tram I: Noves Empreses:
Autònoms i professionals que hagin iniciat la seva activitat fa menys de 5 anys i
empreses amb una antiguitat inferior als 5 anys, comptada a partir de la data de
constitució.
Tram II: Capitalització:
Empreses i entitats públiques i privades.
Qui concedeix el préstec?
El banc o caixa d'estalvis en què es presenti la sol · licitud. Són les entitats de crèdit les
encarregades de l'estudi, tramitació i aprovació o denegació de l'operació, ja que en cas
d'impagament són ells els que assumeixen el risc de l'operació.
A què puc destinar el préstec?
- Tram I: Noves empreses:
Seran finançables les inversions productives a través de préstec o lísing:
• Adquisició d'actius fixos productius nous o de segona mà.
• Vehicles turismes, el preu no superi els 30.000 € més IVA. Els vehicles
industrials es poden finançar en un 100%.
• Adquisició d'empreses
• Impost sobre el valor afegit (IVA) o impost general indirecte canari (IGIC)
Es podran finançar les inversions que s'hagin realitzat prèviament a la signatura del
contracte préstec / lísing, sempre que aquestes no s'hagin iniciat abans de l'1 de gener
de 2011.
Un cop signat el contracte de préstec / lísing el client disposarà d'un any per poder
realitzar la inversió autoritzada.

- Tram II-Capitalització:

Es finançaran a través de préstec els fons necessaris per a la subscripció de capital
d'una altra societat que realitzi una ampliació de capital.
Termini:
El dia 15 desembre 2012 finalitza el termini per a formalitzar operacions acollides a
aquesta línia, sempre que en aquesta data hi hagi fons disponibles.
Més información
http://www.icodirecto.es/webcomercial/export/sites/ico/productos/adjuntos/Desarrollo_E
mpresarial_2012.pdf
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