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LINIA D’AVALS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA A 

TRAVÉS DEL ICF I AVALIS PER GARANTIR LIQUIDITAT A 

AUTÒNOMS I EMPRESES 

 

Aquesta línia de finançament (ICF-AVALIS LIQUIDITAT) està basada en la 

concessió d’avals per permetre formalitzar préstecs per cobrir les noves 

necessitats de circulant d’autònoms i empreses que s’hagin vist afectades pel 

COVID-19. 

¿La concessió d’aquesta financiació té alguna vinculació? 

Si, ha d’estar vinculada al manteniment de llocs de treball. 

¿Qui s’encarregarà de tramitar els préstecs? 

Les entitats financeres seran les encarregades de formalitzar els préstecs. Seran 

elles les que es posaran en contacte amb l’ICF o Avalis de Catalunya per 

gestionar l’aval. 

¿Què imports estan previstos concedir i quin serà el percentatge que cobreixi 

l’aval? 

L’import dels préstecs oscil·larà entre els 50.000 i els 2.500.000.- d’euros. 

Els préstecs entre 50.000.-€ i 1.000.000.-€ tindran l’aval d’Avalis pel 80% del 

principal. 

Els préstecs entre 1.000.000€ i 2.500.000.-€ tindran l’aval de l’ICF, també pel 

80% del principal. 

¿Quin serà el venciment dels préstecs amb aval? 

Fins a 4 anys amb fins a 1 any de carència. 

¿Quin serà el tipus d’interès aplicable? 

Per part de les entitats financeres, limitació del preu a EURIBOR a 12 mesos més 

un diferencial màxim de l’ 1,75%. 

¿Què comissions meriten aquests préstecs? 

No tindran comissió d’obertura ni d’estudi. 

Si tindran una comissió d’Administració i Risc (CAiR) del 0,52% sobre l’import 

total del préstec. 

¿Es poden sol·licitar ja aquests préstecs? 

Estaran disponibles pròximament, però es pot contactar ja amb les entitats 

financeres per començar a gestionar les condicions del préstec. 
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