
 

EL GOVERN AVALARÀ EL 80% DELS CRÈDITS A PIMES I 
AUTÒNOMS 

 
El Govern ha aprovat un primer tram de 20.000 milions en avals perquè les 
entitats financeres posen a la disposició d'empreses i autònoms liquiditat 
per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19. El 50% d'aqueixa 
quantitat servirà per a garantir nous préstecs per a autònoms i pimes, tal com 
va assenyalar ahir la ministra d'Hisenda i portaveu del Govern, María Jesús 
Montero, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. 
 
Aquest primer tram d'avals forma part del pla global de 100.000 milions que va 
avançar el Govern fa una setmana i que encara no s'havia concretat. 
 
Aquesta Línia d'Avals garantirà els nous préstecs i les renovacions concedides 
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. 
 
Aquesta Línia serà gestionada per l'Institut de Crèdit Oficial, en col·laboració 
amb les entitats financeres. 
 

Qui pot sol·licitar-ho? 
 
Empreses i autònoms afectats pels efectes econòmics del COVID-19, sempre 
que els sol·licitants no estigueren en situació de morositat a 31 de desembre de 
2019 i en procediment concursal a 17 de març de 2020. 
 

Termini 
 
Els avals tindran caràcter retroactiu i podran sol·licitar-se per a les operacions 
formalitzades amb posterioritat a l'entrada en vigor del Reial decret llei 8/2020, 
que es va produir el passat dia 18 de març. 
 

Què cobreix l'aval? 
 
L'aval garantirà el 80% dels nous préstecs i renovacions d'operacions 
sol·licitades per autònoms i pimes. Per a la resta d'empreses, l'aval cobrirà el 
70% del préstec nou concedit i el 60 de les renovacions. 
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Tipus d’interès 
 
Seran els bancs els qui ho fixen, encara que la ministra d'Hisenda confia que 
siga «raonable». 
 

Vigència 
 
L'aval emès tindrà una vigència igual al termini del préstec concedit, amb un 
termini màxim de cinc anys. El cost de l'aval, d'entre 20 i 120 punts bàsics, serà 
assumit per les entitats financeres. 
 
Com sol·licitar-ho? 
 
Les empreses i autònoms interessats podran sol·licitar la garantia per a les 
seues operacions fins al 30 de setembre de 2020. Per a això, hauran de dirigir-
se a les entitats financeres amb les quals l'ICO haja subscrit els corresponents 
acords de col·laboració. 
 
Quan es podrà sol·licitar? 
 
Des de l'ICO ens traslladen aquesta informació: “estem treballant en el 
desenvolupament del Contracte de Garantia amb les Entitats Financeres, 
perquè siga signat amb l'ICO al més prompte possible. Una vegada signat, les 
Entitats posaran els préstecs a la disposició dels autònoms i empreses. 
Calculem que la Línia tardarà a estar operativa uns deu dies aproximadament”. 
 
Compromís de les entitats financeres 
 
Les entitats financeres es comprometen a mantindre els costos dels nous 
préstecs i de les renovacions que es beneficien d'aquests avals en línia amb els 

costos aplicats abans de l'inici de la crisi del COVID-19. 
 
També assumeixen el compromís de mantindre, almenys fins al 30 de setembre 
de 2020, els límits de les línies de circulant concedides a tots els clients i, en 
particular, a aquells clients els préstecs dels quals resulten avalats. 


