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46. Línia Avals per garantir la liquiditat de pimes i 

autònoms del sector turístic, hostaleria i activitats 

connexes. 

 

El BOE de 24 de desembre de 2020 publica la Resolució de 22 de desembre de 

2020, de la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa, per la qual es 

publica l'Acord de Consell de Ministres de 22 de desembre de 2020, per qual 

s'estableixen els termes i condicions del quart tram de la línia d'avals aprovada 

pel Reial decret llei 25/2020, de 3 de juliol, amb la finalitat principal de finançar 

inversions de pimes i autònoms pertanyents a el sector turístic, hostaleria i 

activitats connexes.  

 

Beneficiaris 

Empreses i autònoms afectats pels efectes econòmics del COVID-19  

 

Tipus d’operació  

Finançament pel pagament de salaris, factures circulant o altres necessitats de 

liquiditat, incloent venciments d’obligacions financeres o tributàries.  

 

Ajut 

Fins al 90% la cobertura màxima dels avals per cobrir les seves necessitats de 

liquiditat i permetre la realització de noves inversions. 

 

Termini de l’aval 

El termini d'amortització dels préstecs i de cobertura de l'aval serà de fins a 8 

anys quan l'ajuda públic acumulat rebuda pel deutor no superi els 800.000 €, i de 

6 anys per a imports superiors. En aquest cas, l'import nominal a avalar no podrà 

superar el major de: 

https://www.ico.es/documents/19/2320094/Tabla+CNAE+ICO+Sector+Turistico+acitiviades+conexas+covid19+-Thomas+Cook/3b53c87b-18bf-48cc-9aee-60e2745930ae
https://www.ico.es/documents/19/2320094/Tabla+CNAE+ICO+Sector+Turistico+acitiviades+conexas+covid19+-Thomas+Cook/3b53c87b-18bf-48cc-9aee-60e2745930ae
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El doble dels costos salarials anuals de client, prenent com a referència els costos 

de l'exercici 2019. 

El 25% de la facturació de client en l'any 2019. 

Amb la justificació adequada i sobre la base d'una acte certificació per part de 

client de les seves necessitats de liquiditat, la quantitat de finançament pot 

superar els criteris anteriors per cobrir les necessitats de liquiditat dels propers 

divuit mesos en cas d'autònoms i pimes, posteriors a l'hora de concessió del 

finançament. 

Procediment 

Aquesta línia serà gestionada per l’Institut de Crèdit Oficinal (ICO), en 

col·laboració amb les entitats financeres. 

Llistat actualitzat d’entitats 

 

Vigència 

Els avals podran sol·licitar-se fins l'1 de juny de 2021 

 

Més informació 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-16906 

 

https://www.ico.es/web/ico/ico-sector-turistico-y-actividades-conexas-
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