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LÍNIA ICO – PLAN VIVE 2008 - 2010
Banc Sabadell ofereix als seus clientes la línia ICO-Plan Vive 2008 - 2010 destinada a facilitar
l’adquisició de vehicles, amb la finalitat de incentivar la substitució de vehicles antics per
altres menys contaminants.

Característiques del conveni

Beneficiaris

Persones físiques, autònoms, donats d’alta al IAE (impost
d’activitats econòmiques),
i microempreses i Pimes.
Aquestes últimes han de complir els següents requisits a 31
de desembre de l’any anterior:
¾ Menys de 250 treballadors.
¾ Que el seu volum de negoci anual no excedeixi de 50
milions d’euros o xifra de balanç general no superior als
43 milions d’euros.
No podran ser beneficiaris finals d’aquesta línia les societats
patrimonials, les empreses públiques, les entitats sense ànim
de lucre les organitzacions no governamentals (ONG), les
fundacions, les empreses en les que el 25% o més dels seus
drets de capital estiguin controlats per un organisme públic o
col·lectivitat pública i les empreses que no estiguin al corrent de
les seves obligacions tributàries i/o per a la Seguretat Social.
El beneficiari del préstec ha de ser titular del vehicle que
adquirirà i titular del vehicle que es vol donar de baixa definitiva
per a desballestament. El sol·licitant ha de ser l’únic titular del
vehicle a desballestar per a acollir-se als beneficis del Plan Vive.

Modalitats

Préstec o leasing.

Inversions finançables

Serà finançable l’adquisició d’un turisme de categoria M1 o
d’un vehicle de categoria N1 (vehicles de transport, la massa
dels quals no superi les 3,5 tones), amb les següents
condicions:
1. que el vehicle adquirit sigui un vehicle nou, que no hagi
estat matriculat prèviament a cap país del mon, o un
vehicle de segona ma d’una antiguitat màxima de 5
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anys, comptada des de la data n que hagués estat
objecte de la seva primera matriculació definitiva.
2. que el vehicle adquirit compleixi alguna de les següents
condicions, en funció del tipus de vehicle del qual es
tracti:
2.1. en cas d’adquisició de vehicle turisme de
categoria M1:
-

-

que les seves emissions de CO2 no siguin
superiors a 120 g/Km (Vehicle Ecològic), o
que les seves emissions de CO2 no siguin
superiors a 140 g/Km i a més incorporin
sistemes de control electrònic d’estabilitat i
detectors presencials en places davanteres
(Vehicle Innovador).
que les seves emissions de CO2 no siguin
superiors a 140 g/Km i a més incorporin un
catalitzador de tres vies per a vehicles de
benzina o dispositius EGR de recirculació
de gasos d’escap per a vehicles diesel.

2.2. en cas d’adquisició de vehicle de transport de
categoria N1, que les seves emissions de CO2
no siguin superiors a 160 g/Km.
3. Que el preu d’adquisició del vehicle no sigui superior a
30.000 euros, IVA/IGIC inclosos.
4. Que el beneficiari final doni de baixa definitiva per al
seu desgavellament un altre vehicle automòbil que
compleixi els següents requisits:
4.1. que sigui un vehicle de turisme de categoria
M1 o vehicle de categoria N1 utilitzat de la
seva propietat.
4.2. que tingui un kilometratge superior a 250.000
kilòmetres o una antiguitat mínima de 10 anys
si el vehicle a finançar és un vehicle nou, o que
tingui una antiguitat mínima de 15 anys si el
vehicle a finançar és de segona ma. En
qualsevol cas, l’antiguitat del vehicle es
comptarà des de la data en que hagués estat
objecte de la seva primera matriculació
definitiva.
4.3. que la baixa del vehicle es produeixi amb
posterioritat al 18 de juliol de 2008, i no més
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tard de 1 mes a comptar des de la data de
signatura del contracte de préstec/leasing, i
sense que transcorrin més de sis mesos des de
la baixa del vehicle fins a la matriculació del
vehicle finançat, en caso de que es tracti d’un
vehicle nou, o fins l’adquisició del vehicle
finançat, en el cas de que es tracti d’un vehicle
de segona ma.
No seran finançables:
¾ Reestructuracions de passiu o refinançaments.
¾ Vehicles, el preu d’adquisició del qual, , IVA/IGIC inclòs,
sigui superior a 30.000 euros.
¾ Impostos lligats a la matriculació del vehicle.
Per als vehicles adquirits després del 12-12-08, es podran
finançar els mateixos, sempre que no transcorri més de un mes
des de la compra del vehicle i la signatura del contracte de
finançament.
Import Finançable

El import màxim finançable serà fins al 100% preu venda
vehicle, inclòs IVA/IGIC, excepte en el cas de leasing.
S’exclouen en tots els casos, els impostos de circulació,
visats,…
Import màxim de 30.000€ per vehicle.

Tipus de interès

FIX:
¾ Tram I (Fons ICO), Fix, al 0%, per als primers 10.000
euros.
¾ Tram II (Fons BS), Fix, Ref. ICO + 2,50%, per a la resta.
La referència serà determinada per l’ICO quinzenalment.

Termini d’amortització

Es pot triar entre 2 opcions:
¾ 5 anys sense carència
¾ 5 anys inclòs 1 any de carència

Comissions

Exempta de comissió d’estudi i d’obertura.

Cancel·lació anticipada

Sense penalització, previ avis de mínim 15 dies abans de la
data de reemborsament.
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Tramitació

Directament a qualsevol oficina de Banc Sabadell.

Documentació requerida

El client està obligat a aportar la següent documentació:
¾ Baixa definitiva del vehicle expedida per la Direcció
General de Trànsit.
¾ Certificat de destrucció del vehicle al final de la seva vida
útil, expedit per un Centre Autoritzat de Tractament de
Vehicles.
Així mateix, el client ha de poder acreditar l’adquisició del
vehicle finançat comprometent-se a aportar factures, o
qualsevol altre document que pugui servir com a
comprovant.

Compatibilitat ajuts
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Aquesta línia podria estar sotmesa a la condició de Minimis
de la Unió Europea i és compatible amb els ajuts rebuts de
les comunitats autònomes o altres institucions, havent de
respectar els límits màxims establerts.
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