
                                                                Nota de premsa 

PIMEC celebra que el Govern espanyol hagi ampliat el termini 
per retornar els crèdits ICO i el seu període de carència, tal com 

venia demanant l’entitat 

La patronal demana que sigui d’aplicació a totes les modalitats que es van signar a 
l'empara d’aquests avals. 

Insisteix al Govern de la Generalitat que faci el mateix amb els crèdits de l’ICF-Avalis, 
tenint en compte que moltes empreses no podran fer front als compromisos de devolució 
quan finalitzi el període de carència a partir d’abril de 2021. 

Barcelona, 17 de novembre de 2020. Els membres de la Junta Directiva de PIMEC, 
reunida aquesta tarda de manera telemàtica, han aplaudit que la vicepresidenta tercera 
del Govern espanyol i ministra d’Economia i Transformació Digital, Nadia Calviño, hagi 
anunciat avui l’aprovació per part del Consell de Ministres de l’ampliació del termini per 
retornar els crèdits ICO i el seu període de carència, tal com venia reclamant al patronal 
des de fa mesos. L’entitat demana que aquesta ampliació sigui d’aplicació a totes les 
modalitats de finançament que es van signar a l’empara d’aquests avals.  

Tenint en compte que moltes empreses no podran fer front als compromisos de 
devolució a partir de l’abril de 2021, PIMEC insisteix al Govern de la Generalitat que 
faci el mateix amb els crèdits de l’ICF-Avalis, tot allargant el termini de retorn com 
a mínim a vuit anys, els dos primers de carència. 

Segons la darrera enquesta de PIMEC, un 28,5% de les pimes no podran afrontar la 
devolució dels crèdits en el termini establert i un 26,5% afirma que no ho sap, xifra que 
pot empitjorar amb les darreres mesures restrictives de l’activitat empresarial per 
contenir els brots del virus. Per això, juntament amb les patronals d’Itàlia, Grècia i 
França amb representació a la Unió Europea com a membres d’SME United, també han 
sol·licitat recentment canviar la regulació europea per allargar els préstecs ICO i 
l’extensió de les ajudes d’estat provinents de la UE. Així mateix, la patronal veu 
necessària la implementació de solucions de reforç dels fons propis i adaptar els 
requisits d’aquestes línies de finançament a la situació derivada de la pandèmia i 
a les necessitats del teixit productiu. PIMEC recorda que la normativa europea, a 
més de permetre els préstecs amb aval públic, també autoritza ajuts públics directes de 
fins a 3 milions d’euros per empresa.  
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