
   

6. Línies d’avals destinades a les empreses  i autònoms 

amb l’objectiu compensar efectes COVID-19 (Gobierno 

de España).Instituto de Crédito Oficial. 

1. Tipus d’ajut:    

a) Préstecs- avals de les entitats financeres 50% pimes i 50% grans 

companyies, import màxim de  1,5 M€. S’avalaran les operacions fins a 50 

M€ que hagin estat aprovades per l’entitat d’acord amb la seva política de 

riscos i, les operacions de més de 50 M€ a partir que l’ICO hagi analitzat 

l’acompliment de les condicions d’elegibilitat de manera complementaria a 

l’anàlisi de l’entitat financera. 

b) S’aplicaran als préstecs i operacions que hagin estat formalitzades o 

renovades a partir del 18 de març de 2020 i, fins al 30 de setembre els 

límits de les línies de circulant concedides a tots els clients i, en particular, a 

aquells clients les línies dels quals siguin avalades. 

c) Els acreditats no poden figurar en situació de morositat en la CIRBE a 31 

de desembre de 2019. 

d) Els acreditats no poden estar en procediment concursal amb posterioritat al 

17 de març de 2020. 

e) Es compatible amb la línia de crèdit per a empreses i autònoms  (ICF-Avalis 

liquiditat) de l’ Institut Català de Finances tenint en compte l’import a 

demanar. 

f) Termini de devolució fins a 5 anys. 

NOVETATS :  “Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes 

para apoyar la reactivación económica y el empleo”. S’aprova la creació d’una 

nova “Línea de Avales”, que serà també canalitzada a traves de l’ “Instituto de 

Crédito Oficial (ICO)”, per import de 40.000 milions d’ euros dirigida a impulsar 

la realització de nous projectes d’inversió empresarial. Aquesta mesura forma 

part del pla de reactivació de l’economia i l’ocupació i, té com a objectiu 

recolzar nous projectes d’inversió del teixit productiu. Aquesta nova línia es 

dirigeix a impulsar l’activitat inversora i fomentar-la en les àrees on es generi 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/06/pdfs/BOE-A-2020-7311.pdf


   
major valor afegit, al voltant de dos eixos, principalment: la sostenibilitat 

mediambiental i la digitalització. Es poden sol·licitar fins el 31 de desembre de 

2020 (a les entitats financeres) a través de l’ Instituto de Crédito Oficial 

(ICO). 

“Resolución de 16 de junio de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y 

Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 

de 16 de junio de 2020, por el que se establecen los términos y condiciones del 

quinto tramo de la línea de avales”:  

Import del cinquè tram  de la  línia d’ avals: fins 12.500 milions d’ euros, 

aportats per el “Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 

para renovaciones y nuevos préstamos concedidos a autónomos y empresas”. 

Import per subtrams de la línia d’avals: 

– Fins 7.500 milions d’euros per a renovacions i nous préstecs concedits a 

autònoms i Pymes.  

– Fins 5.000 millions d’euros per a renovacions i nous préstecs concedits a 

empreses que no reuneixen les condicions de Pymes. 

Termini de sol·licitud dels avals: els avals d’aquest tram podran sol·licitar-se 

fins el 30 de setembre de 2020 podent ampliar-se, sempre en línea amb la 

normativa “de Ayudas de Estado de la UE, por Acuerdo de Consejo de 

Ministros”. 

Aquest tram d’avals estarà a disposició de Pymes i autònoms que operin al 

sector turístic i d’activitats connexes permetent tenir així una cobertura 

màxima del 80% per a préstecs per un import nominal inferior al milió i mig 

d’euros. 

Empresas destinatàries: Pymes i autónoms del sector turístic i activitats 

connexes que desenvolupin la seva activitat en alguns dels CNAE que es 

poden trobar a l’annex II de la Resolució del 16 de juny. 

 “Resolución de 19 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía 

y Apoyo a la Empresa”:  El Consell de Ministres en la seva reunió del dia 19 de 

maig de 2020, ha adoptat un Acord per el qual s’instrueix al Instituto de Crédito 

Oficial per a posar en marxa el quart tram de la línia d’avals aprovada per el  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6236.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5140
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5140


   
“Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo” i, s’estableix que els seus 

beneficiaris siguin les petites i mitjanes empreses i els autònoms afectats per 

les conseqüències econòmiques del  COVID-19. 

 

Resum dels trams: 

 

Tramo I 

ACM 
24.03.2020 

Tramo II 

ACM 
10.04.2020 

Tramo III 

ACM 
05.05.2020 

Tramo IV 

ACM 
19.05.2020 

Tramo 

MARF 
ACM 
05.05.2020 

Tramo V 

ACM 
16.06.2020 
incluidos 

subtramos 
turismo y 
vehículos 

 

 

TOTAL 

Importe 
avales 

20.000 20.000 20.000 20.000 4.000 15.500 99.500 

2. Beneficiaris: 

 Autònoms, pimes i grans empreses. 

3. Import a sol·licitar :  

L’empresa ha de sol·licitar l’import en funció de l’impacte en la seva tresoreria 

per la situació actual d’alarma Covid-19. 

4. Condicions aval per a pimes i autònoms: 

Per a préstecs de fins a 1,5 M€: 0,2 % de comissió anual sobre el saldo de 

l’import avalat. Per a préstecs superiors a 1,5 M€ concedits a pimes i 

autònoms (comissió anual): 

0,2 % per avals amb un venciment de fins a 1 any. 

0,3 % per avals amb un venciment superior a 1 any i fins a 3. 

0,8 % per avals amb un venciment superior a 3 anys i fins a 5. 

5. Condicions aval per a grans empreses: 

Per a préstecs de fins a 1,5 M€: 0,2 % de comissió anual sobre el saldo de 

l’import avalat. Per a préstecs superiors a 1,5 M€ que representin noves 

operacions (comissió anual): 

0,3 % per avals amb un venciment de fins a 1 any. 



   
0,6 % per avals amb un venciment superior a 1 any i fins a 3. 

1,2 % per avals amb un venciment superior a 3 anys i fins a 5. 

6. Cobertura Aval:  

Pimes i autònoms: fins al 80 % dels préstecs. 

Grans empreses: 70 % de les noves operacions i 60 % d’operacions de 

renovació. 

7. Quan es podrà demanar?:  

Les entitats financeres poden sol·licitar el aval per als préstecs i operacions 

subscrites amb autònoms i empreses formalitzats o renovats a partir 18 de 

març 2020  i fins el 30 setembre 2020.  

Els avals del quart tram podran sol·licitar-se fins el 30 de setembre de 2020. 

8. Com tramitar-ho?:  

Amb la teva entitat financera que, deurà estar registrada i supervisada per el 

Banc d’Espanya i, haver subscrit amb ICO un contracte marc per participa en la 

“Línea de Avales”. 

9. Normativa aplicable:  

Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la 

reactivación económica y el empleo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/06/pdfs/BOE-A-2020-7311.pdf 

Resolución de 16 de junio de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y 

Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 

de 16 de junio de 2020, por el que se establecen los términos y condiciones del 

quinto tramo de la línea de avales a préstamos concedidos a empresas y 

autónomos, a préstamos concedidos a pymes y autónomos del sector turístico 

y actividades conexas. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6236.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/06/pdfs/BOE-A-2020-7311.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6236.pdf


   
Resolución de 19 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y 

Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 

de 19 de mayo de 2020, por el que se instruye al Instituto de Crédito Oficial a 

poner en marcha el cuarto tramo de la línea de avales aprobada por el Real 

Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y se establece que sus beneficiarios sean 

las pequeñas y medianas empresas y autónomos afectados por las 

consecuencias económicas del COVID-19: 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5140 

Resolución de 25 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y 

Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 

de 24 de marzo de 2020, por el que se aprueban las características del primer 

tramo de la línea de avales del ICO para empresas y autónomos, para paliar 

los efectos económicos del COVID-19: 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4070.pdf 

Artículo 29 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 

extraordinarias: https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/17/8 

10. Altres dades d’interès :  

https://www.ico.es/web/ico/linea-avales 

https://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b

0240e026041a0/?vgnextoid=63327c3ac9313710VgnVCM1000001d04140aRC

RD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD 

via formulari: https://www.ico.es/web/ico/consulta. 

Telèfon:  ICO 900 121 121  
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