
   

44. Revisió de condicions dels préstecs de la SGIPYME. 

(Ministerio de Industria, Comercio y Turismo). 

1. Tipus d'ajut:  

Mesures específiques de renegociació per empreses amb préstecs per 

projectes industrials Enisa  (EMPRESA NACIONAL DE INNOVACIÓN, 

S.M.E., S.A ) que ho sol·licitin i, que estiguin afectades per la crisis del 

COVID-19.  

Es pot sol·licitar modificacions del quadre d'amortització de la mateixa 

durant el termini de 2 anys i mig, comptats des de l'entrada en vigor de Reial 

Decret 463/2020, de 14 de març; sempre que la crisi sanitària provocada pel 

COVID-19 hagi provocat períodes d'inactivitat de beneficiari, reducció en el 

volum de les seves vendes o interrupcions en el subministrament a la 

cadena de valor. 

Les modificacions del quadre d'amortització podran consistir en: 

 Augment del termini màxim d'amortització 

 Augment del termini màxim de carència, si encara no s'hagués produït 

venciment d'alguna quota de principal 

 Altres modificacions 

2. Beneficiaris:  

Empreses beneficiàries de concessions de préstecs per projectes industrials 

atorgats per la SGIPYME. 

3. Requisits per accedir a l’ajut: 

 La sol·licitud haurà d’incorporar una memòria justificativa en la qual es 

motivi adequadament la dificultat d’atendre el pagament del proper 

venciment, detallant els períodes d'inactivitat de beneficiari, reducció en 

el volum de les seves vendes o interrupcions en el subministrament a la 



   
cadena de valor,  així com les mesures que l’empresa va implementar 

per pal·liar la situació de crisi. 

 La justificació deurà incloure una imatge de la situació econòmica 

financera de l’empresa referida a abans del 14 de març de 2020, una 

explicació qualitativa i quantitativa de com s’ha produït l’afectació, la 

seva valoració econòmica i financera i un pla per pal·liar aquests 

efectes. 

 Les sol·licituds de renegociació es gestionarà pels serveis d’ENISA 

intentant adaptar els calendaris d’amortització dels préstecs i els seus 

interessos vençuts i no cobrats a les previsions de la capacitat de 

devolució de l’empresa deutora sempre dintre del període màxim de 

devolució del préstec al MINCOTUR per part d’ENISA establert als 

Convenis. 

 Les condicions generals que s’aplicaran a les renegociacions dels 

préstecs dels beneficiaris que ho sol·liciten, són les següents: 

- Es manté el tipus d’interès del primer tram en vigor. 

- El tipus d’interès de demora no podrà superar el tipus del primer tram 

més dos punts percentuals. 

 Amb caràcter temporal, i només a efectes de les convocatòries de 

préstecs concedits per la SGIPYME que es trobessin pendents de 

resolució en el moment d'entrada en vigor de Reial Decret 463/2020, de 

14 de març pel qual es declara l'estat d'alarma, les garanties a aportar 

pels sol·licitants es presentaran després de la resolució de concessió i 

amb anterioritat al pagament del préstec i no en el termini establert 

inicialment en la convocatòria. 

4. Quan es pot demanar?: 

 

En vigor des de la seva aprovació i publicació a la pàgina web de ENISA (Real 

Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 

complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-

19 en vigor des de el 2 d’abril de 2020) i del “Ministerio de Industria, Comercio 



   
y Turismo” i, tindrà una vigència de 9 mesos passats els quals, perdrà la seva 

eficàcia. 

 

5. Com tramitar-ho?:  

 

A través de ENISA: https://www.enisa.es/ 

 

 

6. Normativa aplicable:   

 

Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Secretaría General de Industria y de la 

Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con la 

Empresa Nacional de Innovación, SME, SA, para el desarrollo de la línea de 

préstamos participativos establecida en la disposición adicional vigésimo quinta 

de la Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 

para el año 2005. 

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19.  

Instrucción del Secretaria General de Industria y de la Pequeña y Mediana 

empresa, Del Ministerior de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR), de 27 

de marzo de 2020, a la Empresa Nacional de Innovación, S. M.E, S.A (ENISA). 

 

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo (art. 38-39 en vigor des de 2 d’abril 

de 2020), por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el 

ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 

 

7. Altres dades d’interès 

 

https://www.enisa.es/ 

 

https://plataformapyme.es/es-es/Documents/INSTRUCCION-SGIPYME-ENISA.pdf 

 

https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/

mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-per-facilitar-la-

liquiditat-credits-i-prestecs/refinancament-i-millora-de-les-condicions-de-prestecs-

anteriors/revisio-de-condicions-dels-prestecs-de-la-sgipyme/ 

https://www.enisa.es/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-7106
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692
https://industria.gob.es/es-es/Documents/INSTRUCCION_SGIPYME-%20ENISA_DEFINITIVA.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
https://www.enisa.es/
https://plataformapyme.es/es-es/Documents/INSTRUCCION-SGIPYME-ENISA.pdf
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-per-facilitar-la-liquiditat-credits-i-prestecs/refinancament-i-millora-de-les-condicions-de-prestecs-anteriors/revisio-de-condicions-dels-prestecs-de-la-sgipyme/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-per-facilitar-la-liquiditat-credits-i-prestecs/refinancament-i-millora-de-les-condicions-de-prestecs-anteriors/revisio-de-condicions-dels-prestecs-de-la-sgipyme/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-per-facilitar-la-liquiditat-credits-i-prestecs/refinancament-i-millora-de-les-condicions-de-prestecs-anteriors/revisio-de-condicions-dels-prestecs-de-la-sgipyme/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-per-facilitar-la-liquiditat-credits-i-prestecs/refinancament-i-millora-de-les-condicions-de-prestecs-anteriors/revisio-de-condicions-dels-prestecs-de-la-sgipyme/

