BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., domiciliat a Bilbao, Plaza de San Nicolás número 4, 48005 Bilbao, inscrit al Registre Mercantil de Biscaia al tom 2.083, foli 1, full BI-17-A, inscripció 1a. CIF A-48265169.

Codi de Bones Pràctiques
El 2 de juny passat, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (d’ara endavant el Banc) es va adherir al codi de bones
pràctiques (d’ara endavant el Codi de Bones Pràctiques) publicat mitjançant la resolució de 12 de maig de 2021,
de la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres d'11
de maig de 2021 i s’aprova el Codi de Bones Pràctiques per al marc de renegociació per a clients amb finançament
avalat previst al Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència
empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19. En relació amb aquest Codi de Bones Pràctiques el Banc
d'Espanya ha habilitat una secció específica al seu web.
Aquest Codi de Bones Pràctiques s’ha estès en virtut de l’acord del Consell de Ministres del 30 de novembre de
2021, publicat en el BOE mitjançant la resolució del 30 de novembre de 2021 de la Secretaria d’Estat d’Economia i
de Suport a l’Empresa.
Es podran acollir a les mesures d'aquest Codi de Bones Pràctiques els titulars d'operacions de finançament
amb aval de l'ICO, que tenen operacions subscrites entre el 17 de març de 2020 i el 13 de març de 2021 (ambdós
exclosos). Si vostè és titular d'una d'aquestes operacions, li passem a descriure les mesures que pot sol·licitar a
l'empara del Codi de Bones Pràctiques:
El Codi de Bones Pràctiques consta de tres mesures:
(I) Ampliacions de termini de les operacions de finançament (i, si escau, inclusió o allargament del període de
carència).
(II) Conversió de les operacions de finançament en préstecs participatius.
(III) Transferències directes en relació amb les operacions de finançament (que s’apliquen a reduir l’avalat
principal, inclosa la part vençuda i impagada en aquestes operacions de finançament).
És important d’assenyalar que les ampliacions de termini es faran de manera obligatòria sempre que es compleixin
una sèrie de requisits i dins uns límits que indicarem posteriorment, mentre que les conversions en préstecs
participatius i les transferències requereixen l'autorització de l'entitat financera, atès que estan subjectes als
procediments interns i a les polítiques de concessió i de riscos, per la qual cosa el Banc pot denegar aquestes
sol·licituds.
A continuació, descrivim de manera molt genèrica, perquè en prengueu coneixement, les característiques
principals de les tres mesures recollides en el Codi de Bones Pràctiques.

(I) Ampliacions de termini de les operacions de finançament
El titular d'una operació amb aval ICO (d’ara endavant el client) que sol·liciti aquesta mesura haurà de complir els
requisits següents: (i) no pot tenir operacions en mora (impagades més de 90 dies) amb el Banc; (ii) ni figurar
amb operacions en mora a la CIRBE; (iii) ni haver comunicat al Banc l'impagament de l'operació avalada a l'ICO;
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(iv) ni estar subjecte a un procediment concursal, llevat que esdevingui efectiu un conveni, ni estar sotmès a una
a intervenció judicial o haver estat inhabilitat de conformitat amb el text refós de la Llei Concursal, sense que hagi
conclòs el període d'inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs; (v) ha de complir amb els límits
de la normativa europea d'ajuts d'Estat; (vi) no haver estat condemnat per sentència ferma (a) per delictes contra
la Hisenda Pública i contra la Seguretat Social, (b) ni per delictes de frustració de l'execució, insolvència punible
o alçament en els quals un dels subjectes perjudicats hagi estat la Hisenda Pública, (c) ni a una pena per pèrdua
de la possibilitat d'obtenir subvencions o ajudes públiques o per delictes de prevaricació, suborn, malversació
de cabals públics, tràfic d'influències, fraus i exaccions il·legals o delictes urbanístics per sentència ferma (d) en
la resolució ferma de qualsevol contracte subscrit amb l'Administració; (vii) ha d'estar al corrent de pagaments
d'obligacions per reintegrament de subvencions o ajudes públiques; (viii) estar al corrent en el compliment de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social; (ix) no tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat
reglamentàriament com a paradís fiscal; i (x) haver patit una disminució de la facturació com a mínim d'un 30%
el 2020 respecte al 2019. Aquests requisits han estat marcats per l'ICO. Comuniquem que us podeu informar a
l’oficina dels documents que heu de lliurar per demostrar que compliu aquests requisits.
Si el client compleix tots els requisits anteriors, i l'operació per a la qual demana l’ampliació del termini va
ser subscrita entre el 17 de març de 2020 i el 13 de març de 2021 (ambdós exclosos, com ja li hem assenyalat
anteriorment), té dret a l’ampliació del termini de vigència de l'operació de fins a dos anys, si l'operació s'havia
acollit prèviament a l’ampliació de l'RDL 34/2020, i de fins a cinc anys en cas que no s'hagués acollit en aquesta
ampliació de l'RDL 34/2020.
El termini màxim de l'operació després d'aquesta extensió serà de deu anys per a les operacions amb ajuda pública
de fins a 2.300.000 €, i de vuit anys per a les operacions amb un import d'ajuda superior en aquest límit.
Cal assenyalar que el límit de 2.300.000 € es calcula de manera agregada per grup d'empreses i es computen les
operacions ja subjectes al règim de l'apartat 3.1 del Marc Temporal més l'import avalat de l'operació en ampliarne el termini. Les operacions que superin el límit de 2.300.000 € s’han de revaluar després de l’ampliació per
donar trasllat de l'increment del cost de l'aval públic, tal com es descriu en el Codi de Bones Pràctiques.
El client haurà de sol·licitar aquesta mesura abans del 15 d’abril de 2022 i, si compleix tots els requisits
anteriorment descrits, el Banc estarà obligat a atorgar l’ampliació del termini. Si el client complís tots els requisits,
llevat de la disminució de facturació descrita en el punt (x) anterior, el Banc podrà atorgar (o no) l'extensió del
termini, a la seva discreció.
El client pot sol·licitar una única vegada l’allargament del termini o la inclusió o l’ampliació de la carència
per operació. El Banc pot atorgar (o no) la carència en qualsevol cas, a la seva discreció (fins i tot si el client
compleix tots els requisits).

(II) Conversió de les operacions de finançament en préstecs participatius
El client que sol·liciti aquesta mesura haurà de complir els requisits (i) a (x) descrits en el punt (I) anterior i,
addicionalment, haurà de tenir un compte de pèrdues i guanys (de l'any 2020) amb resultat negatiu després
de descomptar-hi els impostos. De nou, cal assenyalar que aquests requisits han estat marcats per l'ICO. de
descomptar-hi els impostos. De nou, cal assenyalar dels documents que heu de lliurar per demostrar que compliu
aquests requisits.
Aquesta mesura es limita exclusivament a persones jurídiques (els autònoms no poden demana aquesta mesura),
que la podran sol·licitar fins al 15 d’abril de 2022. El límit de conversions en préstec participatiu és de 2.300.000 €,
computant totes les operacions a l'empara de l'apartat 3.1 del Marc Temporal.
Com ja us hem informat anteriorment, us recordem que les conversions en préstecs participatius estan
subjectes al procediment i a les polítiques de cada entitat, de manera que el Banc pot denegar aquestes
sol·licituds.
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(III) Transferències directes en relació amb les operacions de finançament
El client que sol·liciti aquesta mesura haurà de complir els requisits següents: (i) no estar subjecte a un
procediment concursal, llevat que esdevingui efectiu un conveni, ni estar sotmès a una intervenció judicial o
haver estat inhabilitat de conformitat amb el text refós de la Llei Concursal, sense que hagi conclòs el període
d'inhabilitació fixat a la sentència de qualificació del concurs; (ii) complir els límits de la normativa europea
d'ajuts d'Estat; (iii) no haver estat condemnat mitjançant sentència ferma (a) per delictes contra la Hisenda
Pública i contra la Seguretat Social, (b) ni per delictes de frustració de l'execució, insolvència punible o alçament
en els quals un dels subjectes perjudicats hagi estat la Hisenda Pública, (c) ni a una pena de pèrdua de la
possibilitat d'obtenir subvencions o ajudes públiques o per delictes de prevaricació, suborn, malversació de
cabals públics, tràfic d'influències, fraus i exaccions il·legals o delictes urbanístics per sentència ferma (d) en
la resolució ferma de qualsevol contracte subscrit amb l'Administració; (iv) estar al corrent de pagaments
d'obligacions per reintegrament de subvencions o ajudes públiques; (v) estar al corrent en el compliment de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social; (vi) no tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat
reglamentàriament com a paradís fiscal; (vii) haver patit una disminució de la facturació com a mínim d'un
30% el 2020 respecte de 2019; i (viii) tenir un compte de pèrdues i guanys (de l'any 2020) amb resultat negatiu
després de descomptar-hi els impostos. De nou, cal assenyalar que aquests requisits han estat marcats per l'ICO.
Comuniquem que us podeu informar a l’oficina dels documents que heu de lliurar per demostrar que compliu amb
aquests requisits.
Aquesta mesura es podrà sol·licitar fins al 15 d’abril de 2023. El límit de transferències directes és de 2.300.000 €,
computant totes les operacions a l'empara de l'apartat 3.1 del Marc Temporal.
La transferència directa no podrà superar el 50% del principal avalat pendent de pagament, llevat que si la
disminució en la facturació descrita en el punt (vii) anterior fos superior al 70% el 2020 respecte de 2019, en
aquest cas, es podria assolir el 75% del principal avalat pendent de pagament. Les entitats han de fer una reducció
proporcional a la de l’ICO (en relació amb la part del finançament amb aval públic no cobert per aquest aval).
Les transferències directes estan subjectes a les polítiques i als procediments de cada entitat, per la qual cosa
el Banc pot denegar aquestes sol·licituds.
L'entitat amb la qual el client tingui més endeutament amb aval públic serà l'“entitat coordinadora” de les
transferències directes i de les conversions en préstecs participatius. A l'efecte d'aquest càlcul no es computaran
les operacions de finançament que tinguin garanties reals. Haurà d'adreçar la sol·licitud en aquesta “entitat
coordinadora”, que li indicarà com cal procedir per a les mesures de transferències directes i conversions en
préstecs participatius. A manera d’aclariment, si demaneu cap ampliació del termini de venciment d'una o diverses
operacions, no s’hi aplicarà allò que hem exposat en aquest paràgraf: només us haureu de posar en contacte amb
la (o les) entitats en les quals tingui la operació o operacions que vulgui ampliar.
L'entitat coordinadora recollirà la informació necessària amb la col·laboració de la resta d'entitats amb les quals
el client tingui operacions de finançament amb aval públic, i li intentaran oferir una solució conjunta per a tot
l’endeutament contret entre el 17 de març de 2020 i el 13 de març de 2021 (ambdós exclosos, amb aval públic i
sense). Aquesta solució es plasmarà en un acord de renegociació del deute.
Les entitats financeres es poden afegir al plantejament de l'entitat coordinadora (l'acord de renegociació del deute)
o rebutjar-lo. En el cas de l'endeutament amb aval públic, si s’obté una majoria (50% per al cas de conversió en
préstec participatiu i 66% en el cas de transferències directes si el client és una pime, amb el suport de les dues
entitats amb més exposició per al cas de la conversió en préstec participatiu; i si si és una pime o un o autònom
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per al cas de les transferències directes, amb el suport de les tres entitats amb més exposició) s’hi arrossegarà
la minoria dissident. En el cas de l'endeutament sense aval públic, la resta d'entitats no es veuran arrossegades
en cap cas per la proposta de l'entitat coordinadora, i es podran afegir de manera voluntària en aquest acord de
renegociació de deute o proposar una alternativa al client de manera bilateral.
Com ja hem assenyalat, els requisits descrits anteriorment hauran de ser acreditats documentalment (p. ex.,
certificat d'antecedents penals, certificats de la Seguretat Social i de l’Administració Tributària, model fiscal anual
de l'IVA, etc.). S'haurà d'autoritzar l'entitat a compartir informació entre les entitats financeres (adherides al Codi
de Bones Pràctiques) amb les quals el client tingui operacions amb aval públic emès per l'ICO, entre aquestes
entitats amb l'ICO, a l'ICO per recollir informació de l'Administració Tributària i el TGSS, i que aquestes (AEAT i
TGSS) comparteixin informació amb l'ICO.
Només es pot demanar UN cop la conversió en préstec participatiu o transferència directa en virtut del Codi
de Bones Pràctiques. De manera excepcional, s’acceptarà una segona sol·licitud si se n’ha fet abans una altra i
la segona sol·licitud emana de la diferència entre l’import màxim per a una transferència establert prèviament
(1.800.000 €) i el nou import màxim (2.300.000 €) establert després de l’ampliació del CBP (segons l’acord del
Consell de Ministres del 30 de novembre de 2021, publicat en el BOE per resolució del 30 de novembre de 2021 de
la Secretaria d’Estat d’Economia i de Suport a l’Empresa.
El client s’haurà de fer càrrec dels costos que es derivin de l’aplicació de les mesures descrites anteriorment. Com
ja s'ha indicat, l’allargament de termini pot comportar la reavaluació del finançament (per donar trasllat de la
reavaluació del cost de l'aval públic).
El Banc es compromet a ajornar les línies de circulant (no emparades per aval públic) fins al 30 de juny de 2023 per
als clients que es beneficiïn de cap de les mesures del Codi de Bones Pràctiques.
En cas que us beneficieu de cap de les mesures recollides al Codi de Bones Pràctiques, i tal com s’hi regula, el client
es comprometrà a: (i) mantenir l'activitat fins al 30 de juny de 2022; (ii) no repartir dividends durant el 2021 i el
2022; i (iii) no aprovar increments en les retribucions d'alta direcció durant un període de dos anys des que es va
aplicar cap de les mesures.
En el cas de dubte, poseu-vos en contacte amb l’oficina.
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