
RECUPERACIÓ SOLVÈNCIA 
POSTCOVID I APLICACIÓ DEL CODI 

BONES PRÀCTIQUES (CBP):

PROPOSTES PER FER EFECTIVA LA 
SEVA APLICACIÓ



Avals ICO a Catalunya

Línia d’avals “Liquidez” COVID 19 (RDL 15/2020) a Catalunya
- 198.325 operacions
- 121.038 empreses
- 17.209,4 Milions € d’aval sol·licitat
- 22.484,5 Milions € de finançament

Línia d’avals “Inversión y Actividad” COVID 19 (RDL 25/2020) a Catalunya
- 30.768 operacions
- 24.975 empreses
- 2.264,5 Milions € d’aval sol·licitat
- 2.897,8 Milions € de finançament
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Problemàtica i situació actual de les pimes
En aquests moments en què s’està veient que la recuperació econòmica
està tardant més del previst, és essencial que les empreses puguin acollir-
se a les mesures previstes en el Codi Bones Pràctiques (CBP) com a
instrument per adaptar el calendari de les obligacions financeres a la
recuperació de la rendibilitat. Les pimes han d’afrontar:

La insuficiència en els ajuts directes.

Les successives onades de la pandèmia i els seus efectes, que han anat
molt més enllà del que es preveia quan les empreses assumien el
finançament ICO COVID 19.

La crisi de subministraments.

L’efecte addicional de la guerra amb el seu fort impacte en els costos
empresarials.

LA SITUACIÓ ACTUAL REQUEREIX D’UN PLANTEJAMENT FLEXIBLE DEL CODI DE BONES
PRÀCTIQUES QUE PERMETI EVITAR QUE NEGOCIS VIABLES PUGUIN QUEDAR AFECTATS PER
UNA PÈRDUA TEMPORAL DE LA SEVA SOLVÈNCIA



La situació dels préstecs ICO

 Les operacions de finançament amb Aval ICO Covid signades el 2020
tenien una durada màxima de 5 anys, dels quals 1 de carència.

 El RDL 34/2020 de 17 de novembre va permetre una extensió del
període de pagament de 3 anys, dels quals 1 era de carència
addicional. Per tant, quedava establert un calendari de pagament del
finançament COVID assumit el 2020 amb un calendari total màxim
de 8 anys, dels quals 2 de carència i 6 de pagament.

Per tant, les empreses hauran de començar a pagar durant els
pròxims mesos els préstecs contrets, si bé l’impacte de la pandèmia
ha estat molt més profund del previst a novembre 2020.

En aquest sentit el RDL 5/2021 introdueix una nova fórmula de re
estructuració de les línies de préstec COVID en base a un Codi
Bones Pràctiques (CBP) que s’aprova el maig 2021 i que permet
ampliar el termini fins als 10 anys dels que 3 serien de carència.



Subjectes de l’enquesta
Mostra empreses amb finançament (préstecs) ICO-COVID 19

51,8%

25,2%
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4,6%
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Inferior a 1M €

Entre 1M € i 3M €

Entre 3M € i 6M €

Entre 6M € i 10M €

Superior a 10M €

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

512 respostes, de les quals 417 respostes vàlides, 
marge d’error 4,79 amb un interval de confiança del 95%



Resultat exercici 2020 + Resultat exercici 2021

51%

10%

11%

28%

Positiu

Negatiu, fins al -1,5% de la facturació

Negatiu, entre el -1,5% i el -4% de la facturació

Negatiu, de més del -4% de la facturació

Un 49% de les empreses ha obtingut 
resultats conjunts negatius el 2020 i 2021



Endeutament amb aval COVID-19

Més de la meitat de les empreses (61,6%) es van endeutar amb avals 
COVID 19, per més del 10% de la facturació
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18,9%

32,1%

29,5%

Fins al 5% de la facturació Entre el 5% i el 10% de la facturació

Entre el 10% i el 20% de la facturació Superior al 20% facturació



En la situació actual de la teva empresa, pots tenir 
dificultats atendre els venciments dels préstecs ICO?

Sí
48,0%

No
52,0%

Gairebé la meitat de les empreses pot tenir dificultats 
per atendre els venciments



Quina de les següents mesures, et permetria atendre els 
venciments dels préstecs ICO ? 

10,1%
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28,1%
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Allargament de 12 mesos de
carència

Una quitança del 30% del nominal

Una quitança d'entre el 30% i el
50% del nominal

Una quitança superior al 50% del
nominal

Allargament de 12 mesos de
carència i 12 mesos d'ajornament

Les mesures preferides per poder atendre els venciments 
serien: 

Sí
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En cas de necessitar la quitança, podries retornar la 
quantitat de la mateixa, en un termini de 5 anys?

Sí
83%

No
17%

El 83% de les empreses amb dificultats per atendre els venciments 
dels préstecs amb aval COVID 19, en cas de necessitar una quitança 
la podrien tornar en 5 anys

Sí
48,0%No

52,0%



Les propostes de PIMEC

CODI DE BONES PRÀCTIQUES PER A LA RENEGOCIACIÓ DEL 
FINANÇAMENT AVALAT (Segons RDL 5/2021 de 12 de març i resolució 

de 12 de maig 2021)

Adreçat a empreses i autònoms que essent viables amb problemes puntuals de 
solvència i que amb la reestructuració la vegin restaurada.

Nova Ampliació de terminis i carència
- Requisits: pèrdua facturació 2020 vs 2019 (Mínim 30%).
- Extensió en funció de les empreses fins a 8 o 10 anys.
- Per carència o per empreses amb reducció de la facturació inferior al 30 %, cal 
acord amb les entitats financeres.

Quitances (transferències directes)
- Requisits: caiguda facturació 2020 mínima del 30 % i pèrdues.
- Fins 50 % o amb reducció facturació superior al 70 % es pot arribar fins al 75 %.
- Acord amb el pool bancari.

Conversió a préstec participatiu



Les propostes de PIMEC

PROBLEMÀTICA QUE AFRONTEN LES EMPRESES AL PLANTEJAR LES 
MESURES

DEL CODI BONES PRÀCTIQUES

 Les empreses afronten una requalificació de les operacions afectades per el CBP, 
fet que dificulta la relació banca – empresa. 

 Havent d’assumir la qualificació de operació en vigilància especial si s'atorga una 
carència.

 O una qualificació de dubtós / fallit en cas d’una quitança.

Per aquest motiu PIMEC fa unes propostes d’aplicació del CBP per tal de que 
passi a ser una mesura efectiva de recuperació de la solvència que permeti que 
els negocis viables puguin superar la situació actual de dificultat.



Les propostes de PIMEC

1) Ampliació de terminis i carències: l’opció de sol·licitar ampliació de terminis i
/ o carències expira d’acord amb el vigent marc Temporal d’Ajuts de la UE a
finals de maig 2022.

Per tant, s’aconsella a les pimes prioritzar aquesta ampliació a les empreses
que ho necessitin i es demana que la banca apliqui una actitud pro activa i
eviti afectacions en la qualificació. en la mesura en que

PIMEC demana a les entitats financeres que apliquin la major celeritat possible a
les sol·licituds així com una valoració flexible evitant tant com sigui possible
afectacions en la qualificació de les operacions. Es demana així mateix que el
Banc d’Espanya doni suport a aquest plantejament.



Les propostes de PIMEC

2) Recurs a l’opció de quitança (programa de transferències directes).

La problemàtica de l’accés al programa de quitances és que implica una
qualificació de les operacions a dubtós / fallit, condicionant d’aquesta manera la
relació banca – empresa.

PIMEC està proposant un esquema híbrid de quitança amb reconeixement de
deute que permeti una fórmula de replantejament de les operacions assumible
per a la pime.

Tenint en compte que el programa de quitances està obert fins juny 2023,
s’espera poder arribar a un acord que permeti adaptar les obligacions financeres
a la capacitat de pagament.




