
   

45. Cobertura asseguradora d’internacionalització. 

(Gobierno de España). 

1. Tipus d'ajut:  

Línia de cobertura asseguradora derivada del COVID-19 amb càrrec al Fons 

de Reserva del  Risc de la Internacionalització destinada a empreses 

internacionalitzades o en procés d’internacionalització on: 

 El negoci de la internacionalització sigui almenys un terç  (33%) del seu 

volum de negoci. 

 Si es tracta d’empreses exportadores regulars durant els últims 4 anys 

(“conforme a los criterios establecidos por la Secretaría de Estado de 

Comercio”). 

Per a crèdits amb venciment posterior al 31/12/2020, el principal no podrà 

excedir d’un dels següents suposits: 

 Dos vegades la despesa anual en costos de personal del deutor 

durant l’any 2019,o l’últim any disponible. Per a empreses creades 

després del 1/1/2019, el crèdit no deurà excedir el cost salarial estimat 

per als primers 2 anys d’operacions  

 El 25% dels ingressos totals del deutor en 2019  

 Amb la justificació apropiada (podrà estar basat en declaracions del 

Deutor) sobre les seves necessitats de liquiditat, el import del crèdit 

pot incrementar-se per a cobrir les necessitats dels següents 18 

mesos per a les Pymes i de 12 mesos per a empreses grans. 

Per a crèdits que s’amortitzin amb anterioritat al  31/12/2020, l’import de 

principal del crèdit podrà superar el recollit amb anterioritat sempre que es 

justifiqui apropiadament i, es mantingui la proporcionalitat de l’ajut. 

El termini màxim dels crèdits:   5 anys des del seu atorgament. 



   
Les cobertures seran atorgades per la “Compañía Española de Seguros de 

Crédito a la Exportación, S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros, S.M.E. 

CESCE” en nom propi i, per compte de l’Estat, a l’ampart del previst a la “Ley 

8/2014, de 22 de abril, el Real Decreto 1006/2014, de 5 de diciembre y lo 

establecido en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo”. 

Les empreses que acompleixin amb els criteris d’elegibilitat tindran accés a 

aquestes cobertures per a crèdits de circulant, a través de les seves entitats 

bancàries, mitjançant la formalització de noves operacions de finançament o 

bé la renovació de les existents. 

Import màxim dels préstecs per client sota la línia i terminis màxims:  

 “Dentro de los límites deben computarse todas las ayudas extraordinarias del Estado español en 

relación con la crisis del COVID-19 y, en concreto, las otorgadas por el ICO, de forma que si una 

empresa solicita varias de estas ayudas, todas las obtenidas deben sumarse a los efectos 

de calcular el límite máximo permitido” 

Cobertures i primes: 

 

El percentatge de cobertura màxim de les operacions assegurades sota 

aquesta línia serà del 80% 

 

Les sol·licituds de cobertura per les quals les entitats financeres sol·liciten 

percentatges de cobertura inferiors al 70% seran objecte d’un tractament 

exprés, en especial en aquells casos en els que la suma assegurada sigui igual 

o inferior a  10.000.000 euros. 

 

La cobertura assolirà únicament al principal del crèdit cobert, exclouen de 

cobertura els interessos i, qualsevol altres conceptes. 

 

Les primes aplicables a la línia de circulant de CESCE, en el context dels 

efectes del  COVID-19 (Orden ICT/343/2020, de 6 de abril) son les següents: 

 

 
 



   
 

La prima serà l’únic cost de la cobertura,  per les operacions contractades 

sota aquesta línia, quedant eliminats, de forma extraordinària, les 

despeses d’estudi. 

2. Beneficiaris:  

Empreses petites i mitjanes així com altres empreses de major mida, sempre 

que siguin entitats no cotitzades (ni la empresa deutora ni la seva matriu).  

3. Requisits per accedir a l’ajut: 

 Que es tracti d’empreses internacionalitzades o en procés 

d’internalització, que compleixin  almenys un dels següents requisits:  

Empreses en les qual el negoci internacional, reflectit en la seva 

última informació financera disponible, representi almenys un 

terç (33%) de la seva xifra de negocis. 

Empreses que siguin exportadores regulars (aquelles empreses 

que hagin exportat regularment durant els última 4 anys amb 

independència de l’import exportat). 

 Que l’empresa s’enfronti a un problema de liquiditat o de falta d’accés al 

finançament resultat de l’impacte de la crisis del COVID-19 en la seva 

activitat econòmica. 

El finançament assegurat no es podrà aplicar a la cancel·lació o 

amortització anticipada de deutes preexistents entre el Deutor i 

l’Assegurat.  

Seran elegibles els crèdits de circulant necessaris per a la 

companyia exportadora (deutor), sense que sigui necessària la seva 

relació directa amb un o varis contractes internacional, sempre que 

responguin a noves necessitats de finançament derivades de la 

crisi sanitària COVID-19 i, no a situacions prèvies a la crisi actual. 

 

 



   
 

4.  Empreses excloses: 

 

 Empreses que figurin en situació de morositat en la consulta als fitxers 

de la “Central de Información de Riesgos del Banco de España –

CIRBE- a 31 de diciembre de 2019”. 

 

 Empreses amb incidència d’impagament amb empreses del Sector 

Públic o deutes amb l’Administració registrats amb anterioritat al 31 de 

desembre de 2019. 

 

 Empreses en situació concursal o pre-concursal. 

 

 Empreses en situació de crisi a 31 de desembre de 2019 conforme als 

criteris establerts a l’article “2 (18) del Reglamento de la Comisión Nº 

651/2018, de 17 de junio de 2014 por el que se declaran determinadas 

categorías de ayudas compatibles con el mercado interior”. 

 

 

5. Quan es pot demanar?: 

 

En vigor, podrà examinar-se, sota aquesta línia la cobertura de crèdits de 

circulant atorgats a empreses elegibles signats amb posterioritat al 18 de març 

de 2020. 

 

El termini de vigència d’aquesta línia a efectes d’emissió de la cobertura es de 

6 mesos des de aquesta data, és a dir, fins el  18 de setembre de 2020. 

 

6. Com tramitar-ho?:  

 

Mitjançant una  entitat financera que sigui  entidat de credit supervisada pel 

Banco de España, la CNMV u altres autoritat nacionals competents (ANC) de 

supervisió financera dels Estats membres de la Unió Europea. 

 

L’entitat financera podrà sol·licitar la cobertura dels crèdits de circulant a 

CESCE, a través del formulari de sol·licitud disponible a l’apartat  "Ficheros 

Descargables"  i, enviar-ho per correu electrònic a:  cuentadelestado@cesce.es 

 

mailto:cuentadelestado@cesce.es


   
 

7. Normativa aplicable:   

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19.  

Real Decreto-ley 8/2020, del 17 de marzo  (art. 31) de medidas urgentes 

extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. 

 

Comunicación de la Comisión europea: Marco Temporal relativo a las medidas 

de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual 

brote de COVID-19 (2020/C 91 I/01). 

 

8. Altres dades d’interès 

 

https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/

mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-per-facilitar-la-

liquiditat-credits-i-prestecs/refinancament-i-millora-de-les-condicions-de-prestecs-

anteriors/cobertura-asseguradora-internacionalitzacio/ 

 

https://www.cesce.es/financiacion-credito-circulante-covid19 

 

Telèfon atenció al client: 902 11 10 10 

 

Correu electrònic: cesce@cesce.es 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3824
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-per-facilitar-la-liquiditat-credits-i-prestecs/refinancament-i-millora-de-les-condicions-de-prestecs-anteriors/cobertura-asseguradora-internacionalitzacio/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-per-facilitar-la-liquiditat-credits-i-prestecs/refinancament-i-millora-de-les-condicions-de-prestecs-anteriors/cobertura-asseguradora-internacionalitzacio/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-per-facilitar-la-liquiditat-credits-i-prestecs/refinancament-i-millora-de-les-condicions-de-prestecs-anteriors/cobertura-asseguradora-internacionalitzacio/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-per-facilitar-la-liquiditat-credits-i-prestecs/refinancament-i-millora-de-les-condicions-de-prestecs-anteriors/cobertura-asseguradora-internacionalitzacio/
https://www.cesce.es/financiacion-credito-circulante-covid19
mailto:cesce@cesce.es

