
Préstec DANA 0%

Descripció
Aval per accedir a un import de finançament màxim de 250.000 € concedit pel
Institut Valencià de Finances.

Beneficiaris
Autònoms i microempreses dels municipis declarats oficialment com zona catastròfica i
inclòs a l'Annex I.

Requisits
• El sol·licitant haurà de complir almenys dos dels tres requisits següents:

- Actiu inferior o igual a 2 milions d'euros.
- Import net de la xifra de negocis inferior o igual a 2 milions d'euros.

- Nombre de treballadors inferior o igual a 10.• No pertànyer al sector financer,
construcció / promoció, immobiliari, jocs de
atzar i distribució de tabac.
• Acreditar estar al corrent de compliment de les obligacions tributàries davant l'Estat i
la Generalitat, així com de les obligacions davant la Seguretat Social.
• Tindre almenys un empleat registrat en l'última relació nominal de treballadors
remesa a la Seguretat Social.

Destí
• Inversió: adequació de local, compra de maquinària, vehicle o mobiliari, reforma
o rehabilitació.
• Circulant: existències, matèries primeres, etc.

Condicions Generals
• Import màxim de 250.000 €, sense que es puga superar el 80% de l'import total del
projecte.
• Disposició del préstec contra presentació de factures i possibilitat de
desemborsaments parcials.
• S'haurà d'acreditar la inversió a realitzar mitjançant 3 pressupostos diferents de
proveïdors independents.
• Termini entre 5 i 10 anys, amb possibilitat de 2 anys de carència.



Préstec DANA 0%

 
 • Subscripció de Quotes Socials SGR reemborsables a l'1%.

- Es tracta d'una participació social no remunerada que ve establerta per la llei de
societats de garantia recíproca.
- L'esmentada participació es recupera en cancel·lar l'aval, prèvia cancel·lació del
préstec per part del client. El capital social a retornar no excedirà del valor real de les
participacions aportades.

• Que el citat temporal haja produït danys a elements patrimonials de capital fix o
circulant afectes a la seua explotació per valor superior a 15.000 euros si és un
autònom o una microempresa de menys de 6 treballadors, o 25.000 euros si és una
microempresa de més de cinc treballadors. A aquest efecte, el sol·licitant haurà
d'aportar certificat emès per una companyia asseguradora, reconeixent l'atorgament
d'una indemnització a favor seu com a compensació pels danys causats pel temporal,
per un import superior o igual a les quanties prèviament assenyalades.

Condicions Econòmiques
• Exempt de comissió d'obertura.
• Costos IVF: Tipus d'interès 0%.
• Costos de l'aval: Inclosos en el finançament i sense cost per al client.

ANNEX I. Relació de municipis afectats
• Província d' Alacant.

- Comarca El Baix Segura: Albatera, Algorfa, Almoradí, Benejúzar, Benferri, Benijófar,
Bigastro, Callosa de Segura, Catral, Cox, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, Formentera
del Segura, Granja de Rocamora, Guardamar del Segura, Jacarilla, Los Montesinos,
Orihuela, Pilar de la Horadada, Rafal, Redován, Rojales, San Fulgencio, San Isidro, San
Miguel de Salinas, Torrevieja.

- Comarca El Baix Vinalopó: Crevillent, Elche, Santa Pola.
- Comarca de l’Alt Vinalopó: Villena.

• Província de València.
- Comarca La Costera: La Font de la Figuera, Mogente/Moixent.
- Comarca La Vall d’Albaida: Agullent, Aielo de Malferit, Albaida, Atzeneta d’Albaida,

Bellús, Beniatjar, Benigànim, Bocairent, Castelló de Rugat, Fontanars dels Alforins, La
Pobla del Duc, Llutxent, L’Olleria, Ontinyent.



Contacta amb nosaltres en el 961 111 199
o a través d´ info@afinsgr.es

www.afisgr.es 


