
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 per 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 en vigor per a les empreses del sector 

turístic afectades pel COVID19 o Thomas Cook. 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: Poden sol·licitar aquest finançament amb garantia de l'ICO els autònoms i 

empreses domiciliats a Espanya, l'activitat de les quals s'enquadri en un un CNAE del 

sector turístic i activitats connexes. Els beneficiaris hauran de complir els següents 

requisits: 

 No podran figurar en situació de morositat en els fitxers d'informació sobre 

solvència patrimonial i crèdit. 
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 No podran estar sotmesos a un procediment d'insolvència col·lectiva, ni reunir els 

requisits per trobar-se sotmès a un procediment d'insolvència col·lectiva a petició 

dels creditors. 

 No es podrà utilitzar aquest finançament per efectuar refinançaments anteriors o 

posteriors d'altres préstecs amb l'entitat financera. 

 Els clients que tinguin la condició de gran empresa hauran de tenir una 

qualificació creditícia B- o superior. 

Conceptes finançables: 

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

nacional. 

 Projectes de digitalització i en particular els destinats a fomentar solucions de 

teletreball recollits en el programa Accelera Pime 

Condicions: L'import màxim per client i any és de 500.000 euros, en una o diverses 

operacions, formalitzat sota la modalitat de préstec. 

 El tipus d'interès serà fix, fins a un màxim d'1,5% (incloses comissions). L'Entitat 

de Crèdit podrà aplicar una comissió a l'inici de l'operació, però el cost per al client 

més el tipus d'interès no podran superar la TAE màxima 1,5%. 

A més es pot aplicar una comissió d'amortització anticipada voluntària que, amb 

caràcter general, serà de l'1% sobre l'import cancel·lat, llevat d'excepcions 

previstes. 

El termini d'amortització i carència serà d'1 a 4 anys amb 1 any de carència de 

principal. 

La TAE no podrà superar el límit màxim de l'1,5% establert per ICO Garanties. L'Entitat 

de Crèdit podrà sol·licitar les garanties que estimi oportunes, llevat aval de la SGR o 

SAECA. 

Garanties i compatibilitat: L'ICO garantirà a les Entitats de Crèdit el 50% del risc dels 

seus clients. 

Aquest finançament està sotmès al Reglament (UE) número 1407/2013 de la Comissió 

Europea relatiu a les ajudes de minimis. 

El client podrà formalitzar operacions amb l'entitat de crèdit fins al 31 de desembre de 

2020. Informar que els fons d'aquesta línia estan pròxims a esgotar-se. 

Més informació aquí 
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