
                                                    
 

FINANÇAMENT 
 
Línia de crèdit per millorar la liquiditat de les empreses - ICF 
(MESURES EXTRAORDINÀRIES) 
 
El Govern de la Generalitat, a través d’ICF i Avalis de Catalunya, posa en marxa la línia de 
finançament “ICF-Avalis Liquiditat” dotada amb 750M€ d’avals que permetrà formalitzar 
préstecs per un total de fins a 1.000 milions d’euros per cobrir les noves necessitats de 
circulant d’autònoms i empreses que s’hagin vist afectades pel COVID-19. Aquest 
finançament ha d’estar vinculat, també, al manteniment de llocs de treball. 
 
Els préstecs, que es formalitzaran a través de les diferents entitats financeres adherides al 
conveni, comptaran amb l’aval del 80% d’ICF o Avalis de Catalunya. En concret, per préstecs 
entre 50.000 euros i 1 milió d’euros, l’aval el gestionarà Avalis de Catalunya; mentre que pels 
crèdits a partir d’aquest import i fins als 2,5 milions d’euros l’aval serà de l’ICF. Pel que fa al 
termini, les empreses podran demanar els crèdits a un màxim de 4 anys, amb fins a 1 any de 
carència inclòs. 
 
En total, a partir d’aquesta línia de finançament es formalitzaran al voltant de 1.000 milions 
d’euros sent possible finançar prop de 4.000 autònoms i empreses que tinguin noves 
necessitats de circulant derivades de la crisi del COVID-19. 
 
Addicionalment a la línia “ICF-Avalis Liquiditat”, el Govern de la Generalitat, a través de l’ICF, ja 
ha posat en marxa una línia de préstecs dotada amb 10 milions d’euros per finançar empreses i 
entitats culturals afectades pel COVID-19. 
 
A més, l’entitat financera pública, conjuntament amb els diferents departaments de la 
Generalitat, treballa per oferir altres solucions de finançament especifiques per situacions 
d’emergències en els diferents àmbits empresarials com el turisme, la indústria, el comerç o el 
sector agroalimentari, pesca i forestal, enter d’altres. Aquestes línies de préstecs estan dotades 
amb 15M€. 
 
Sol·licitud  
Aquesta línia d’avals estarà disponible properament. Si estàs interessat pots contactar amb la 
teva entitat financera per començar a gestionar les condicions del préstec. Serà l’entitat 
financera la que es posi en contacte amb Avalis de Catalunya o l’ICF de cara a la gestió de 
l’aval. 
 
Condicions Financeres 
Import: 
Préstecs de les entitats financers entre 50.000€ i fins a 1M€, amb l’aval d’Avalis pel 80% del 
principal. 
Préstecs de les entitats financers a partir d'1M€ i fins a 2,5M€, amb l’aval de l'ICF pel 80% del 
principal. 
Termini: Fins a 47 mesos amb fins a 1 any de carència. 
 
Interès: Per part de les entitats financeres, limitació del preu a EURIBOR a 12 mesos més un 
diferencial màxim del 1,75% 
 
Comissions: Comissió d'Administració i Risc (CAiR) del 0,65% del cost de l'aval, el que implica 
un 0,52% sobre l'import total del préstec. Sense comissió d'obertura ni d'estudi. 
 
 
 
 



                                                    
 

Línia de crèdit per millorar la liquiditat de les empreses - ICO 

Aquesta línia d’avals, gestionada per l’Institut de Comerç Oficial (ICO) en col·laboració amb les 
entitats financeres, té per objectiu garantir els nous préstecs i les renovacions concedides per 
entitats financeres a empreses i autònoms per a atendre a les necessitats financeres derivades, 
entre d’altres, de pagaments de salaris, factures, circulant i altres necessitats de liquiditat, 
incloent també les derivades de venciments d’obligacions financeres o tributàries. 

La línia d’avals té una dotació de fins a 100.000 milions d’euros. El primer tram, ja activat, tindrà 
un import de 20.000 milions d’euros, el 50% dels quals es reservarà per a garantir préstecs 
d’autònoms i pimes. 

Podran sol·licitar aquests avals les empreses i autònoms afectats pels efectes econòmics de la 
COVID-19, sempre que els sol·licitants no estiguessin en situació de morositat a 31 de 
desembre de 2019 i en procediment concursal a 17 de març de 2020. Els avals tindran caràcter 
retroactiu i podran sol·licitar-se per a les operacions formalitzades amb posterioritat a l'entrada 
en vigor de el Reial decret llei 8/2020, que es va produir el passat dia 18 de març. 

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. 

Credit ICO Sector turístic 

L’Institut de Crèdit Oficial (ICO) ha posat a disposició, a través de la seva línia de finançament 
d’empreses i emprenedors, el programa Acelera PYME, amb l’objectiu de mobilitzar 200 milions 
d’euros per finançar projectes de digitalització, i fomentar les solucions de teletreball. 

 

Programa Acelera PYME (Crèdits ICO) 

Una de les qüestions principals que aquest crisi està posant de manifest és la necessitat 
d'assegurar que les empreses estan preparades per actuar en un entorn digital. Per això, 
és essencial fer un esforç decidit per la preparació i dotació de les pimes a el desenvolupament 
digital. Especialment rellevant en aquest context és la dotació de solucions de teletreball i la 
compra i leasing d'equipament i serveis per a la digitalització. Però també és clau donar suport 
als autònoms, particularment afectats per la situació actual, creant uns ajuts o prestacions per 
cobrir la finalització de l'activitat provocada per una situació en tot cas involuntària. 

Programa Acelera PYME 

L’Institut de Crèdit Oficial (ICO) ha posat a disposició, a través de la seva línia de finançament 
d’empreses i emprenedors, el programa Acelera PYME, amb l’objectiu de mobilitzar 200 milions 
d’euros per finançar projectes de digitalització, i fomentar les solucions de teletreball. 

Els autònoms i les PIMES interessats podran sol·licitar micropréstecs per les seves activitats i 
inversions. 



                                                    
 

Digitalització i teletreball per a PIMES i autònoms 

. 
El programa Acelera Pyme, del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital del 
Govern d’Espanya, posa a disposició de PIMES i autònoms solucions tecnològiques orientades 
a mantenir l’activitat de les empreses i avançar en processos de transformació digital.  

https://acelerapyme.gob.es/soluciones-tecnologicas  
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