Línia Avals + ICO Empreses i Emprenedors
El Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer
front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, constatava la necessitat d'assegurar
que les empreses estiguin preparades per actuar en un entorn digital. Per això es
preveia dotar d'un finançament de fins a 200 milions d'euros a través del Instituto de
Crédito Oficial (ICO) per atendre les necessitats financeres de les pimes en les seves
activitats i inversions, per a la compra i leasing d'equipament i serveis per a la
digitalització entre altres i, en particular, per a la dotació de solucions de treball no
presencial.
Avui 26 de març, ha sortit publicat en el Boletín Oficial del Estado, la Resolució de 25 de
març de 2020, de la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa, per la qual
es publica l'Acord del Consell de Ministres de 24 de març de 2020, pel qual
s'aproven les característiques del primer tram de la línia d'avals de l'ICO per a
empreses i autònoms, per a pal·liar els efectes econòmics del COVID-19.
Per a facilitar el manteniment de l'ocupació i pal·liar els efectes econòmics del COVID-19,
la línia d'avals té com objectiu cobrir els nous préstecs i altres modalitats de finançament i
les renovacions concedits per entitats financeres a empreses i autònoms per a
atendre les necessitats de finançament derivades, entre altres, de pagaments de
salaris, factures, necessitat de circulant o altres necessitats de liquiditat, incloent les
derivades de venciments d'obligacions financeres o tributàries.
Els préstecs i operacions elegibles seran aquells que hagin estat formalitzats o renovats
amb posterioritat al 17 de març de 2020. En el cas de pimes i autònoms l'aval ascendirà
com a màxim al 80% de l'operació. En empreses que no reuneixin la condició de pime
l'aval cobrirà com a màxim el 70% de noves operacions i el 60% d'operacions de
renovació.
Els avals podran sol·licitar-se fins al 30 de setembre de 2020. El termini podrà ampliar-se,
sempre en línia amb la normativa d'Ajudes d'Estat de la UE, per Acord de Consell de
Ministres. El termini de l'aval emès coincidirà amb el termini de l'operació fins a un màxim
de 5 anys.

Igualment, informar que hi ha una línia ICO per empreses i emprenedors que
incorpora com a despeses finançables les necessitats tecnològiques. El Institut de
Crédito Oficial (ICO) és un banc públic, adscrit al Ministeri d'Assumptes Econòmics i
Transformació Digital. Les Línies ICO són línies de finançament amb les quals l'ICO
facilita fons amb la intermediació de les entitats de crèdit.
Beneficiaris: Els autònoms, les entitats públiques i privades (empreses, fundacions,
ONG’s, Administració Pública), que realitzin la seva activitat empresarial a Espanya amb
independència del seu domicili social o fiscal i de si la major part del seu capital es
espanyol o estranger.
També podran sol·licitar finançament a través d'aquesta línia els particulars, les
comunitats de propietaris i les agrupacions de comunitats de propietaris per a rehabilitar
habitatges i edificis o reforma dels seus elements comuns.
Conceptes finançables:


Activitats empresarials i/o inversió i necessitats de liquiditat dins del territori
nacional.



Necessitats tecnològiques. Projectes de digitalització i en particular els destinats
a fomentar solucions de teletreball recollits en el programa Acelera Pyme



Rehabilitació d'habitatges i edificis.

L'import màxim per client i any és de 12,5 milions d'euros, en una o diverses operacions.
El finançament podrà formalitzar-se sota la modalitat de préstec, leasing, renting o línia
de crèdit
El client podrà optar entre un tipus d'interès fix o variable, més el marge establert per
l'entitat de crèdit segons el termini d'amortització. El termini d'amortització serà d'1 a 20
anys amb la possibilitat de fins a 3 anys de manca de principal en funció dels terminis.
L'entitat de crèdit podrà cobrar una única comissió a l'inici de l'operació, a més de, en el
seu cas, la d'amortització anticipada.
El client haurà de presentar la documentació que cada entitat de crèdit consideri
necessària per estudiar l’operació. Més informació aquí

