
   

Normativa Aquesta circular és un resum. En qualsevol cas la versió vàlida és: 
1. Resolució de 25 de març de 2020, de la Secretària 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, per la qual s'aproven les característiques del primer tram de la línia d'Avals del ICO per a empreses i autònoms, per a pal·liar els efectes 
econòmics del COVID-19 
2. Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

 

CIRCULAR INFORMATIVA COVID19 
COMERÇ I EMPRESA – NÚMERO 2 

LÍNIA D'AVALS PER A GARANTIR LA LIQUIDITAT 
D'AUTÒNOMS I EMPRESES – ICO 2020 

  
OBJECTE 
 

 
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. 

 
BENEFICIÀRIS I CARACTERÍSTIQUES DELS 
PRÈSTECS 
 

Empreses i autònoms afectats pels efectes econòmics del 

COVID-19 que sempre els préstecs hagen sigut formalitzats o 

renovats amb posterioritat al 17 de març de 2020 i que no 

estigueren 

 Ni en situació de morositat a 31 de desembre de 2019 

 Ni en procediment concursal a 17 de març de 2020. 

 
 
PERCENTATGES MÀXIMS DE L'AVAL 
 

 En el cas de pimes i autònoms l'aval ascendirà com a 
màxim al 80% de l'operació.  

 En empreses que no reunisquen la condició de pime l'aval 

cobrirà com a màxim el 70% de noves operacions i el 
60% d'operacions de renovació. 
 
ON ES PODEN SOL·LICITAR 

Els avals podran sol·licitar-se fins al 30 desetembre 

en les entitats financeres amb les quals l'ICO haja 

subscrit acords de col·laboració 

 
 
TERMINI DE VENCIMENT MÀXIM DE L'AVAL 
 

El termini de l'aval emés coincidirà amb el termini de 
l'operació fins a un màxim de 5 anys

 
LÍNEA DE AVALES PARA GARANTIZAR LA 
LIQUIDEZ DE AUTÓNOMOS  Y EMPRESAS - ICO 
2020 
 

OBJETO 

Cubrir los nuevos préstamos y otras modalidades de 

financiación y las renovaciones concedidas por entidades 

financieras a empresas y autónomos para atender las 

necesidades de financiación derivadas, entre otros, de 

pagos de salarios, facturas, necesidad de circulante u 

otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas 

de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias. 

BENEFICIARIOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS 
PRÉSTAMOS 

Empresas y autónomos afectados por los efectos 

económicos del COVID-19 siempre que los préstamos 

hayan sido formalizados o renovados con posterioridad al 

17 de marzo de 2020 y que no estuviesen 

 Ni en situación de morosidad a 31 de diciembre de 2019 

 Ni  en procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020. 

 
 
PORCENTAJES MÁXIMOS DEL AVAL 
 

 En el caso de pymes y autónomos el aval ascenderá 
como máximo al 80% de la operación. 

 En empresas que no reúnan la condición de pyme el aval 
cubrirá como máximo el 70% de nuevas operaciones y el 

60% de operaciones de renovación. 
 
 
DÓNDE SE PUEDE SOLICITAR 
 
Los avales se podrán solicitar hasta el 30 de 
septiembre en las entidades financieras con las 
que el ICO haya suscrito acuerdos de colaboración. 
 

PLAZO DE VENCIMIENTO MÁXIMO DEL AVAL 

El plazo del aval emitido coincidirá con el plazo de la 

operación hasta un máximo de 5 años. 
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MÉS INFORMACIÓ /  
MÁS INFORMACIÓN 

aDES – Agència de Desenvolupament Econòmic de Silla 

Tel. 961219795 / 681183047  

Adreça electrònica:adessilla@gmail.com  - indicar AJUDES 

AESI  – Associació Empresarial de Silla 

Tel. 601211619  

Adreça electrònica: aesi@aesi.es 
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