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Entra en vigor l’obligació de la banca d’emetre informes sobre la solvència 
d’autònoms i de PIME

El dia 11 d’octubre del 2016 va entrar en vigor la Circular 6/2016 del Banc d’Espanya (BOE 11/07/16) 
dirigida a les entitats de crèdit i establiments financers de crèdit, nomenada Circular PIME. En 
aquesta circular s’especifica la metodologia de qualificació del risc previst a la Llei 5/2015, de 27 
d’abril, de foment del finançament empresarial. Les entitats de crèdit estan obligades a facilitar a 
qualsevol autònom o PIME que ho desitgi la seva informació financera conforme a un model 
estandarditzat. 

Atenent a la norma, tant les entitats financeres de crèdit espanyoles com les estrangeres que 
operen a Espanya, i els establiments financers hauran de proporcionar als autònoms i a les pimes 
que financen una qualificació de seu risc creditici.

Aquesta valoració s’obtindrà a través de l’aplicació de la metodologia prevista en la circular, de 
manera que permetrà a l’entitat situar les pimes o autònoms en categoria de “risc baix”, “risc mitjà-
baix”, “risc mitjà-alt”, “risc alt” o “no disponible”. Aquesta qualificació sobre la solvència de les 
empreses serà una bona eina per sol·licitar nous crèdits o línies de finançament.

La Llei 5/2015 va incorporar dues novetats destinades a afavorir aquest finançament per a pimes i 
autònoms, entre altres:

 1. L’obligació de notificar a les PIME i autònoms, per escrit i amb antelació suficient, la seva 
decisió de cancel·lar o reduir significativament el flux de finançament que se’ls anava 
concedint. L’article 1 de la Llei 5/2015 estableix el termini mínim de 3 mesos d’antelació per 
notificar per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la recepció de la seva intenció 
de no prorrogar o extingir el flux de finançament.
 2. L’obligació de facilitar a la PIME o autònom que ho sol·liciti, en un format estandarditzat 
atenent als criteris del Banc d’Espanya, informació sobre la seva situació financera i historial 
de pagaments. 

En un termini de 10 dies hàbils des de la notificació del preavís, l’entitat de crèdit haurà de 
proporcionar a la PIME de forma gratuïta un document denominat Informació Financera-PIME, 
elaborat en format estandarditzat i seguint els criteris fixats pel Banc d’Espanya.

Per complir amb l’obligació legal es va aprovar la Circular 6/2016, del Banc d’Espanya, a les entitats 
de crèdit i als establiments financers de crèdit, amb la qual es determinen el contingut i el format 
del document Informació Financera-PIME que va entrar en vigor l’11 d’octubre del 2016.

Els autònoms o les PIME podran sol·licitar aquest informe en qualsevol moment a la seva entitat 
bancària previ pagament del servei. L’entitat financera disposarà de 15 dies hàbils per posar 
l’informe a disposició de l’interessat.

A la circular, el Banc d’Espanya també estableix que les entitats hauran de conservar durant 6 anys 
la documentació que justifiqui les dades que s’han utilitzat per elaborar el document d’informació, 
que inclourà l’historial creditici de la PIME o l’autònom, referit als cinc anys anteriors.

Enllaç a la circular 6/2016 del Banc d’Espanya: 
https://www.boe.es/boe/dias/2016/07/11/pdfs/BOE-A-2016-6606.pdf
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