
 

ANUNCI, pel qual es  fa pública la normativa específica de la línia per facilitar l’accés al crèdit 

a les pimes mitjançant la bonificació de les comissions d’administració i risc (CAIR) dels avals 

atorgats per AVALIS SGR 

 

 

D’acord amb l’informe de finançament de les pimes  de Cesgar (Confederación Española de 

Sociedades de Garantia Recíproca) de l’any 2018, el 36,5% de les pimes de l’estat espanyol han 

tingut necessitats de finançament durant l’exercici objecte d’estudi. En les pimes de més de 10 

treballadors les necessitats de finançament s’eleven  al 43,8% de les pimes consultades. D’entre 

els destins de la inversió la primera necessitat és cobrir el circulant 68,1%, mentre que la inversió 

en equips productius es situa en segona posició amb un 36,7%. Aquestes dades posen de 

manifest que l’obtenció del finançament adequat és una de les principals preocupacions de les 

pimes i és una barrera per tal que aquestes  puguin aconseguir creixement sostenible generant 

nova ocupació. Les societats de garantia recíproca faciliten garanties a favor de les pimes i  estan 

tenint un paper  fonamental per resoldre aquesta problemàtica. Així Avalis de Catalunya a l’any 

2019 va concedir avals per import de 150 milions d’euros generant un finançament induït de 

304 milions d’euros a favor de 1.006 pimes catalanes. 

L’accés al finançament en les condicions adequades és una de les principals problemàtiques de 

les pimes, i un cost de finançament adequat és determinant per tal que els  projectes viables es 

duguin a terme.   En  nombrosos  casos el cost de l’aval de les societats de garantia recíproca 

arriba a ser una barrera d’entrada perquè les empreses sol·licitin el finançament, posant en risc 

la consecució del projecte, justifica la creació d’aquest fons per a la bonificació de les comissions 

derivades dels avals (CAIR), amb l’objectiu d’incentivar a les empreses a dur a terme aquestes 

inversions que tenen potencial per generar riquesa i ocupació al territori.  

Aquesta línia té per objecte promoure i facilitar el creixement de les pimes catalanes d’un rang 

de facturació mínima que tinguin projectes d’inversió de 3 o més anys, atès que l’accés al 

finançament a llarg termini ha resultat tradicionalment de difícil accés  per aquesta tipologia 

d’empreses pels riscos inherents a aquests tipus d’operacions.   

El Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda (en endavant, DVEH) considera 

necessari donar suport a les dites empreses, reduint el cost dels avals per tal de facilitar-los 

l’accés al finançament davant les entitats financeres i l’Institut Català de Finances.  Així el 

DVEH, a finals del 2019 va posar en marxa una línia d’actuació nova i va signar un conveni de 

col·laboració amb Avalis de Catalunya, SGR (en endavant, Avalis) per tal de bonificar fins a dues 

terceres parts de les comissions d’administració i risc (CAIR) cobrades per Avalis per les següents 

operacions de finançament: PIMES amb activitat a Catalunya que facturin entre 2 i 50 milions 

d’Euros anualment i que sol·licitin avals per finançar projectes d’inversions productives i de 

creixement empresarial amb un termini de finançament de 3 o més anys.  

Avalis de Catalunya, SGR és la societat de garantia recíproca (SGR) promoguda per la Generalitat 
de Catalunya, constituïda l’any 2003 amb la participació de la pròpia Generalitat, les principals 
entitats financeres que operen a Catalunya, així com altres institucions i empreses que s'hi van 
adherir en el moment de la seva constitució.  Avalis és una entitat propulsora de l’accés al crèdit 
a Pimes i autònoms amb activitat econòmica a Catalunya i, per tant, es considera que és l’entitat 
adequada per vehicular el suport al teixit econòmic català.  



 
L’import destinat a aquestes bonificacions és d’1 milió d’euros per exercici, que pot ser ampliat 

en 1 milió d’euros addicionals si Avalis no necessita l’aportació per millorar la seva solvència. 

Legislació aplicable 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 

Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances 

públiques de Catalunya. 

Aquests ajuts se subjecten al règim de minimis, d'acord amb la regulació específica per a 

cadascun dels sectors.  

Així, els ajuts a la majoria d’empreses se subjectaran a: 

Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 

107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis  (DOUE L 352, de 

24.12.2013). 

Per a les activitats de producció primària agrícola i ramadera: 

Reglament (UE) 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 

107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes  de minimis en el sector 

agrícola (DOUE L 352, de 24.12.2013), modificat pel Reglament (UE) 2019/316 de la Comissió de 

21 de febrer de 2019, pel que es modifica el Reglament (UE) nº1408/2013 (DOUE L51 I, de 

22.02.2019). 

Activitats de pesca i aqüicultura: 

Reglament (UE) 717/2014 de la Comissió, de 27 de juny, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 

108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis en el sector de la 

pesca i de l'aqüicultura (DOUE L 190, de 28.6.2014) 

 

Amb aquest anunci es fan públiques les característiques i requisits de la línia per facilitar l’accés 

al crèdit a les pimes mitjançant la bonificació de les comissions d’administració i risc (CAIR) 

dels avals atorgats per Avalis SGR 

 

  



Característiques i requisits de la línia per facilitar l’accés al crèdit a les pimes mitjançant la 

bonificació de les comissions d’administració i risc (CAIR) dels avals atorgats per Avalis SGR 

  

 Disposicions generals 

1. Objecte 

L'objecte d'aquest anunci és fer públiques les característiques i requisits de la línia per facilitar 

l’accés al crèdit a les pimes mitjançant la bonificació de la Comissió d’administració i risc (CAIR) 

dels avals atorgats per Avalis SGR.  

El avals atorgats a l’empara d’aquesta línia gaudiran d’una bonificació de fins a dues terceres 

parts en les comissions d’administració i risc anuals establertes per Avalis, durant tota la vida 

de l’aval. 

La línia estarà dotada amb 1.000.000,00 per cada any de durada del Conveni (2019-2021). 

Aquest import   es podrà veure incrementat en una quantitat addicional  d’1.000.000 euros anual 

en cas que Avalis no acrediti la necessitat per l’obtenció de l’aportació per solvència d’acord 

amb els termes establerts  pacte tercer del conveni. Avalis podrà aprovar la bonificació dels avals 

fins a l'esgotament dels fons disponibles per cada exercici. 

 

2. Empreses destinatàries 

Poden sol·licitar la bonificació de la CAIR les empreses següents: 

Les petites i mitjanes empreses, o grup d’empreses, que tinguin una facturació anual d’entre 

2 i 50 milions d’euros i sol·licitin els avals destinats a finançar inversions productives i de 

creixement empresarial amb un termini de finançament de 3 o més anys. 

La classificació com a petites i mitjanes empreses anteriors s'ha de realitzar d'acord amb la 

definició de PIME de la Comissió Europea establerta la Recomanació de la Comissió (2003) 1422, 

de 6 de maig de 2003. 

 

3. Requisits per poder sol·licitar la bonificació dels avals 

3.1 Amb caràcter general, els sol·licitants han de complir els requisits següents: 

a) En el cas d'empreses amb 50 o més treballadors, han de complir la quota legal de reserva de 

llocs de treball que preveu l'article 42.1 del Text refós de la Llei general de drets de les persones 

amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Real decret legislatiu 1/2013, de 29 de 

novembre (BOE núm. 289, de 3.12.2013) o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional 

del Real decret 364/2005, de 8 d'abril (BOE núm. 94, de 20.04.2005) i del Decret 322/2011, de 

19 d'abril (DOGC núm. 5864, de 21.04.2011). 

c) No estar subjectes a una ordre de recuperació pendent, després d'una decisió de la Comissió 

Europea declarant una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú. 

d) Complir els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de 

gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 9.1.1998). 



e) No haver estat sancionats durant l'any anterior a aquesta publicació, en resolució ferma, per 

la comissió d'infracció greu en matèria d'integració laboral de discapacitats, o molt greu en 

matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, en conformitat amb 

el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social, aprovat pel Real decret 

legislatiu 5/2000, de 4 d'agost (BOE núm. 189, de 8.8.2000).  

f) Les empreses amb una plantilla igual o superior a 25 persones han d'indicar els mitjans per 

prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i per intervenir 

en els seus centres de treball, d'acord amb els agents socials, en conformitat amb la Llei 5/2008, 

de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (DOGC núm. 5123, de 

2.5.2008). 

g) Disposar d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció, d'acord amb la Llei 31/1995, 

de prevenció de riscos laborals (BOE núm. 269, de 10.11.1995); el Real decret 39/1997, de 17 de 

gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció (BOE núm. 27, de 31.1.1997), 

així com d'acord amb les modificacions posteriors que introdueix la Llei 54/2003, de 12 de 

desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals (BOE núm. 298, de 

13.12.2003). 

h) Complir l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats a l'àmbit laboral i amb 

aquest objecte adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre 

homes i dones.  

i) No haver superat, com a única empresa, la quantitat màxima d'ajuts de minimis que pot rebre 

una empresa en el període de 3 exercicis fiscals. 

j) Presentar declaració sobre si s’han demanat i/o obtingut altres ajuts públics o privats per a la 

mateixa activitat, fent constar la relació detallada amb l’entitat concedent i la quantitat 

sol·licitada.  

k) No tenir la consideració d'empresa en situació de crisi, d'acord amb la definició inclosa en les 

directrius comunitàries sobre ajuts estatals de salvament i de reestructuració d'empreses en 

crisi (DOUE 2014/C 249/01, de 31.7.2014). 

l) En cas que el projecte o l'empresa el requereixi, una avaluació de l'impacte ambiental o un pla 

ambiental. 

m) En el cas d'actuacions consistents en un projecte d'inversió, aquesta s'ha de realitzar a 

Catalunya. En el cas de capital d'explotació, la seu on l'empresa prestatària desenvolupi 

l'actuació haurà d'estar a Catalunya. Quan l'empresa tingui diverses seus o desenvolupi 

l'activitat en diferents centres, el centre en el qual es desenvolupi la part de l'actuació finançada 

haurà d'estar situat a Catalunya. Si l'actuació afecta el prestatari o el conjunt de la seva activitat 

sense distinció, s'entendrà ubicada a prorrata entre els centres afectats. Si no fos possible 

identificar els centres afectats, l'operació s'entendrà ubicada a la seu social del beneficiari i 

haurà d'estar ubicada a Catalunya. 

n)  Complir la normativa sobre propietat intel·lectual (RD 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova 

el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual) en cas d'utilització de qualsevol element 

susceptible de generar drets d'autor. 

o) Les actuacions hauran de tenir, com a mínim, una de les següents característiques:  

 



q) No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, general de subvencions. 

r) Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició que estableixen els articles 

90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de 

la Llei de finances públiques de Catalunya. 

3.2 El compliment dels requisits d'aquest punt s'ha d'acreditar mitjançant la firma de la 

declaració responsable que pot obtenir del web www.avalis.cat una vegada completat el 

document de sol·licitud. Amb el fet de presentar aquesta declaració responsable l'entitat 

sol·licitadora faculta Avalis per fer, en qualsevol moment, telemàticament o per altres mitjans, 

les comprovacions necessàries per verificar la conformitat de les dades d'aquestes declaracions. 

 

4. Condicions dels avals 

a) Import. 

• Import màxim de l’aval fins a 1.000.000€ 

• De manera acumulada es poden arribar a acumular avals concedits per import màxim 

de fins a 1.500.000€ en diferents operacions pel mateix titular o grup d’empreses.  

b) Termini màxim d'amortització. 

El termini d'amortització mínim serà de 3 anys i el màxim de 15 anys, amb possibilitat d'un 

període de carència d'amortització de capital de fins a 2 anys, inclòs en aquest termini. 

El termini i la carència es determinaran segons la vida de la inversió o projecte, el calendari del 

projecte, la liquiditat disponible de l'empresa i els principis de bona gestió financera.  

c) Desemborsament. 

El desemborsament serà en una sola vegada o en diversos desemborsaments parcials a criteri 

de l’entitat financera i/o l’ICF que aportaran el finançament i d’acord amb les resolucions de risc 

d’ Avalis de Catalunya.  

S’acceptaran factures o altres documents de valor probatori equivalent. En tots els casos, 

prèviament al desemborsament, la prestatària ha de presentar aquests documents i l’entitat 

financera i/o l’ICF, i Avalis  podran demanar  a més documents acreditatius de pagament  

(primera part de la documentació justificativa de la despesa indicada en el seu punt 11 d'aquest 

anunci).  

d) Amortització. 

La comissió de risc de l’aval es satisfarà de  manera anual d’acord amb el risc viu que garanteixi 

l’aval d’Avalis en aquell moment. 

e) Interès de demora de l’aval. 

La comissió de risc vigent més el 9%.  

f) Comissió d'obertura de l’aval. 

Un màxim del 0,60%. 



g) Comissió amortització anticipada parcial o total de l’aval. 

Un màxim de l’1,25%. 

h) Garanties. 

Les garanties seran les considerades suficients a criteri d’Avalis  i de l’entitat financera i/o de 

l’ICF per al retorn del préstec, i es tindrà en compte el termini del préstec, la capacitat de retorn 

de la pròpia l'empresa, el grau de cobertura, el valor i l'eficàcia de les garanties.  

i) Cost de l’aval. 

El cost de l’aval anual variarà el rating i l’import de l’aval segons la matriu de preus actual d’Avalis 

de Catalunya que es situa en un  rang d’entre l’1% i el 1,95%  s’aplicarà una reducció sobre aquest 

cost de l’aval de fins a 2/3 parts d’acord amb el que estableix el conveni.   

Per cada sol·licitud es determinarà el percentatge de bonificació de les comissions 

d’administració i risc dels avals, que es podrà ajustar per tal de que el beneficiari no excedeixi la 

quantitat màxima d’ajuts de minimis que li permeti el Reglament d’ajuts de minimis aplicable 

(veure apartat 15) així com per la disponibilitat dels fons.  

k) Modificació de les condicions econòmiques de la línia de finançament. 

Avalis es reserva el dret a revisar les condicions econòmiques aplicables a les noves operacions 

que s'aprovin dins d'aquesta línia en els següents casos: 

- en el cas que la línia de finançament no aconsegueixi el nivell de col·locació previst en 

el disseny de l'instrument financer (estratègia d'inversió). 

- en el cas d'un increment significatiu dels tipus d'interès del mercat financer. 

- variació de la matriu de preus d’Avalis de Catalunya segons  determini el propi Consell 

d’Administració d’Avalis. 

Les condicions vigents en cada moment seran d'aplicació a les noves operacions i es podran 

aplicar a les modificacions que es formalitzin a partir d'aquest moment.  

5. Tipologia de les actuacions objecte de finançament i despeses elegibles 

5.1 Seran elegibles les següents tipologies d'actuacions:  

- Inversions productives i de creixement 

- Despeses de circulant per cobrir el creixement de les partides identificades en 

l'actuació o projecte (per exemple, nòmines, inventaris, despeses comercials, 

proveïdors). 

5.2 Despeses elegibles de les actuacions. Han de complir els següents requisits: 

• Les factures o altres justificants de despesa no podran tenir una antiguitat superior a 

dotze mesos, comptats des de la data d'aprovació de l'operació. 

• En cas d'adquisició de terrenys, fa falta valoració mitjançant certificat d'empresa 

taxadora homologada per Banc d'Espanya. 

• Despeses d'actuacions realitzades a Catalunya, d'acord amb el punt 3.1.n anterior. 

No seran elegibles les següents despeses: 

a) Actuacions totalment realitzades i abonades en el moment de realitzar la sol·licitud. 



b) Refinançament de deutes o pagament de garanties bancàries o d'un altre tipus.  

c) Interessos i despeses financeres.  

d) Despeses que hagin rebut finançament altres ajuts o de Fons de la UE. 

e) Fluctuacions del tipus de canvi de divises. 

f) Impost sobre el valor afegit (IVA). 

g) Impostos sobre la renda i de societats. 

h) Sancions. 

i) Despeses de procediments judicials. 

j) Avenços de subvencions o despeses que es reemborsin amb subvencions. 

k) Cost de depreciació. 

l) A l'adquisició de béns i serveis mitjançant contractes públics: els descomptes efectuats 

i els pagaments realitzats pel contractista a l'Administració en concepte de taxa de 

direcció d'obra, control de qualitat o qualsevol concepte que suposi ingressos o 

descomptes que es derivin de l'execució del contracte. 

m) Desmantellament o construcció de centrals nuclears. 

n) Despeses per reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle procedents de les 

activitats definides a l'annex 1 de la Directiva 2003/87/CE. 

o) Fabricació, transformació i comercialització de tabac, infraestructures aeroportuàries 

(excepte quan estiguin relacionades amb la protecció del medi ambient). 

 

6. Sol·licituds i documentació 

Les sol·licituds s’analitzaran per ordre d’entrada al registre i fins a l’exhauriment del fons. 

 

6.1 Les sol·licituds s'han de presentar i formalitzar telemàticament per mitjà del formulari que 

estarà a disposició de les potencials empreses beneficiàries al web d'Avalis (www.avalis.cat), o 

bé per les peticions generades per les entitats financeres i/o l’ICF, juntament amb la 

documentació que preveu el punt 6.3. 

 

6.2 La firma de la sol·licitud implica l'autorització d’Avalis per a la funció de comprovació d'ofici 

de les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries amb les administracions 

públiques, i de les obligacions amb la Seguretat Social.  

6.3 Amb el formulari de l’annex, que es pot trobar al web d'Avalis, i que inclou la declaració 

responsable a què fa referència en el seu punt 3.2, s'ha de complir les situacions següents: 

a) Ser una Pime. 

b) Empresa o grup d’empreses amb facturació anual d’entre 2 i 50 milions d’euros segons el 

darrer exercici fiscal tancat. 

c) Termini de finançament sol·licitat a un termini de 3 a 15 anys. 

d) Trobar-se al corrent en les seves obligacions de pagament amb l’Agència Tributària (AEAT), 

Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), i l’Agència Tributària de Catalunya (ATC). 

6.4 Una vegada completat l’annex AVALIS li demanarà la informació necessària per completar la 

sol·licitud.  



 

7. Procediment de concessió 

 7.1 El procediment de concessió és el de concurrència no competitiva i les sol·licituds seran 

analitzades així que els sol·licitants proporcionin tota la informació corresponent per a l'anàlisi 

de la sol·licitud, fins a esgotar el pressupost.  

7.2. Avalis atorgarà els avals quan el projecte econòmic de l'empresa sigui viable a criteri de 

d’Avalis i compleixi totes les condicions incloses al present anunci. Avalis considerarà viables els 

projectes econòmics de l'empresa quan estimi que: 

a) l'empresa continuarà disposant dels recursos necessaris per desenvolupar la seva activitat de 

forma contínua, i  

b) l'empresa tindrà la capacitat econòmica suficient per atendre totes les obligacions derivades 

del finançament. 

c) l'empresa tindrà capacitat de continuar obtenint el finançament necessari d'altres  

finançadors, si fos el cas. 

 

8. Valoració, tramitació, resolució i notificació als sol·licitants 

8.1 La Unitat d'Admissions revisarà si la sol·licitud és complerta, si inclou tota la documentació, 

i que no hi ha cap error manifest. 

8.2 L'òrgan tècnic d’Avalis estudiarà la sol·licitud de finançament, establirà les condicions 

financeres de l'operació (importi, termini, interès i garanties), analitzarà la viabilitat econòmica 

de l'operació, revisarà l'elegibilitat de l'actuació i  proposarà l'aprovació o la denegació d'acord 

amb els criteris de caràcter financer i d'elegibilitat. 

8.3 L’òrgan tècnic d’Avalis resoldrà l'aprovació o la denegació de l’aval.  En la formalització de 
l’aval es farà constar l’import de la bonificació la comissió d’avaluació i risc durant tota la vida 
de l’aval (Equivalent de subvenció brut), tot indicant que es tracta d’un ajut de minimis 
subjecte al Reglament (UE) corresponent (veure apartat 15).  

8.4. En el cas d'aprovació, Avalis ho notificarà a l'empresa interessada electrònicament, amb el 

mateix procediment indicat en el punt 8.1.  

8.5 En cas que Avalis resolgui desfavorablement, aquesta resolució s'ha de notificar a l'empresa 

interessada d'acord amb el procediment que indica en el punt 8.1. 

8.6. La formalització del contracte de préstec s'haurà de realitzar en un termini màxim de 90 

dies des de la comunicació al sol·licitant de la resolució d'atorgament per part d'Avalis. Si la 

formalització no se celebra per falta d'interès o voluntat del sol·licitant, es considerarà que 

desisteix de la seva petició i es considerarà la sol·licitud com desestimada. 

 

9. Publicitat 

L'acceptació de la bonificació de la CAIR per part de l’avalat comporta un ajut econòmic i la 

inclusió en la llista pública de beneficiaris, que es publicarà electrònicament, en compliment dels 

requisits establerts a l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 



la informació sobre aquests ajuts se comunicaran al Registre d’Ajuts i Subvencions de Catalunya 

(RAISC) que subministrarà informació a la Base Nacional de Dades de Subvencions.  

 

10. Revisió i modificació 

Hi ha la possibilitat de revisar les operacions ja concedides en els següents casos i prèvia 

sol·licitud del prestatari: 

a) En el cas d'alteració sobrevinguda dels supòsits de fet existents tinguts en compte en el 

moment d'aplicar els criteris per establir les condicions del préstec, el prestatari haurà de 

justificar aquesta alteració i podrà  proposar a Avalis qualsevol canvi que, dins de la mateixa 

finalitat, es pugui produir en la destinació del finançament o les seves condicions que, si convé, 

ha de ser expressament autoritzat per Avalis. En aquest cas, s'aplicaran les condicions dels avals 

equivalents segons els criteris d'atorgament de la línia. 

b) En casos excepcionals i a sol·licitud del prestatari, quan Avalis consideri que el prestatari no 

podrà fer front a les seves obligacions per causes sobrevingudes, Avalis podrà aprovar la 

modificació de les condicions econòmiques d'un préstec formalitzat en l'àmbit d'aquesta línia 

d'acord amb els seus criteris economicofinancers, per possibilitar el bon final de l'operació de 

l’avala, malgrat que les noves condicions poden comportar condicions més beneficioses o 

oneroses a les inicialment establertes. 

 

11. Justificació 

 Les despeses s'han de justificar mitjançant dos tipus de documents: 

- factures o altres documents de valor probatori equivalent, que s'han de presentar abans 

de cada desemborsament segons el punt 4.c d'aquest anunci.  

- En cas que l’entitat financera i/o ICF i Avalis ho requereixin, comprovació  de pagament 

de les despeses, que s'han de presentar segons el punt 4.c d'aquest anunci. 

 

12. Verificació de les accions justificades 

12.1 Les actuacions de verificació per part d'Avalis de les accions justificades podran ser de dos 

tipus: 

a) Verificacions administratives: tenen per objecte garantir que les declaracions justificatives de 

despeses estiguin acompanyades de la documentació justificativa (factures, extractes bancaris, 

nòmines, etc.). 

b) Verificacions in situ o sobre el terreny: tenen per objecte comprovar la realització efectiva de 

l'actuació finançada, el compliment de les obligacions de les empreses beneficiàries i la 

concordança entre els documents originals i els presentats a Avalis. 

12.2 Les empreses que rebin garanties d'aquesta línia s'han de sotmetre a les actuacions de 

verificació administrativa i sobre el terreny que pugui realitzar Avalis, la Sindicatura de Comptes 

de Catalunya, la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Direcció general de 

Promoció Econòmica, Competència i Regulació de la Generalitat de Catalunya. 



 

13. Seguiment i control 

13.1 Avalis, les entitats financeres i/o ICF  poden efectuar el seguiment de cada actuació 

finançada. 

13.2 Avalis, les entitats financeres i/o l’ICF poden realitzar les actuacions de seguiment i de 

control necessàries per garantir que els prestataris donen una destinació correcta al 

finançament obtingut i per determinar el compliment de les condicions i els requisits que van 

donar lloc a l'atorgament, així com de les obligacions que s'estableixen.  

13.3 Avalis realitzarà actuacions específiques de control arran de denúncies o de l'existència 

d'indicis de frau o irregularitats en l'execució de l'activitat finançada. 

 

14. Causes de revocació, de venciment anticipat o de canvi de tipus d'interès. 

14.1 Avalis, les entitats financeres i l’ICF podran procedir al venciment anticipat total o parcial 

del finançament i de l’aval, si té lloc qualsevol de les següents circumstàncies: 

a) L'incompliment en el pagament de quotes per part del deutor per un termini equivalent a tres 

mesos. 

b) Si es registren devolucions de lletres acceptades al seu càrrec, procediments judicials que 

determinin l'embargament de béns de la seva propietat; anotacions en registres d'impagats 

(RAI, ASNEF), si cedeixen, alienen, graven o traspassen alguna de les seves explotacions 

mercantils o industrials, o si fan actes de disposició sobre actius del seu patrimoni per un valor 

superior al 20% del total dels actius fixos de la prestatària i/o les seves filials, segons valor de 

mercat d'acord amb taxacions actualitzades, de tal manera que afecti negativament a la 

solvència de la prestatària, sense la prèvia autorització d ‘Avalis; o cessin en la seva explotació o 

activitat.  

c) En cas de falta d'execució de l'actuació finançada, tret que rebi una autorització expressa d’ 

Avalis.  

d) En cas que s'hagués obtingut una subvenció atorgada per organismes oficials comunitaris, 

estatals, autonòmics o locals, destinada a l'amortització total o parcial de l'actuació.   

e) En cas que la despesa vinculada a l'actuació que es finança no s'hagi realitzat abans de la data 

estipulada al contracte corresponent. 

f) Si té lloc algun altre fet que faci desmerèixer la solvència de la part prestatària o de les 

garanties prestades. 

g) Si la part prestatària no compleix alguna de la resta d'obligacions que s'especifica al contracte 

corresponent. 

14.2. Avalis podrà exigir el reintegrament de la subvenció bruta equivalent percebuda 

indegudament amb els interessos de demora que corresponguin, en qualsevol dels següents 

casos: 

a) Obtenció de l’aval falsejant les condicions requerides o bé ocultant aquelles que ho haguessin 

impedit. 



b) Incompliment total o parcial de l'objectiu, de l'activitat, del projecte o la no-adopció del 

comportament que fonamenten la concessió del préstec. 

c) Incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient, en els termes establerts 

en el punt 11 d'aquest anunci. 

e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer 

previstes en els punts 13 i 15 d'aquest anunci, així com l'incompliment de les obligacions 

comptables, registrals o de conservació de documentació, quan d'aquest fet es derivi la 

impossibilitat de verificar la utilització del préstec, el compliment de l'objectiu, la realitat i 

regularitat de les activitats finançades o la concurrència de subvencions, ajuts, ingressos o 

recursos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o entitat pública o 

privada, de la Unió Europea o d'organismes internacionals. 

f) Incompliment de les obligacions indicades al present anunci, sempre que afectin o es 

refereixin a la forma en què s'han d'aconseguir les finalitats previstes, realitzar les actuacions o 

adoptar el comportament que fonamenta la concessió del préstec. 

g) Incompliment de les obligacions indicades en el present anunci, diferents de les anteriors, 

quan es derivi la impossibilitat de verificar la utilització del préstec, el compliment de l'objectiu, 

la realitat i regularitat de les activitats finançades o la concurrència de subvencions, ajuts, 

ingressos o recursos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o entitat 

pública o privada, de la Unió Europea o d'organismes internacionals. 

 

15. Normativa europea en matèria d'ajuts d'Estat 

15.1 Atès que les comissions anuals per administració i risc (CAIR) l que l’avalat pagarà a Avalis 

seran  inferiors a les comissions que hagués pagat de no comptar amb aquesta bonificació de 

fins a dos terços de la CAIR, els beneficiaris gaudeixen d’ajuts que tenen la consideració d’ ajuts 

d'Estat en el sentit de l’article 107.1 del Tractat de Funcionament de la Unió europea. 

15.2 Els ajuts en forma de bonificació de les comissions per administració i risc (CAIR) són ajuts 

de minimis i se subjecten a algun dels Reglaments següents: 

a) Amb caràcter general, se subjecte al Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de 

desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió 

Europea als ajuts de minimis (DOUE L 352, de 24.12.2013), 

b) les empreses actives a la producció primària i ramadera (productors primaris) se subjecten al 

Reglament (UE) 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 

107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis en el sector 

agrícola (DOUE L352, de 24.12.2013) modificat pel Reglament (UE) 2019/316 de la Comissió, de 

21 de febrer de 2019, pel que es modifica el Reglament (UE) n.º 1408/2013 (DOUE L 51 I, de 

22.2.2019). 

c) les empreses actives al sector de la pesca i l’aqüicultura se sotmeten al Reglament (UE) 

717/2014 de la Comissió, de 27 de juny, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de 

Funcionament de la Unió europea als ajuts de minimis en el sector de la pesca i l’aqüicultura. 

15.3L’article 2.2 del Reglament d’ajuts de minimis aplicable, determina el llindar dels ajuts de 

minimis que pot rebre un beneficiari en el període de tres exercicis fiscals .  



Reglament (UE) 1407/2013: la quantitat màxima d’ajuts de minimis que pot rebre una empresa 

no pot ser superar 200.000 euros durant el termini de 3 exercicis fiscals (per les empreses que 

operen al sector del transport per carretera la quantitat màxima d’ajuts de minimis no podrà ser 

superior a 100.000  euros durant qualsevol període de 3 exercicis fiscals i els ajuts no poden anar 

destinats a l’adquisició de vehicles de transport de mercaderies per carretera). 

Reglament (UE) 1408/2013, modificat pel Reglament (UE) 2019/316: la quantitat màxima d’ajuts 

de minimis que pot rebre una empresa activa en la producció primària agrícola o ramadera no 

pot superar 20.000 euros durant el termini de 3 exercicis fiscals. 

Reglament (UE) 717/2014: la quantitat màxima d’ajuts de minimis que pot rebre una empresa 

activa al sector de la pesca i l’aqüicultura no pot superar 30.000 euros durant el termini de 3 

exercicis fiscals. 

15.4 Aquests llindars s’aplicaran amb independència de la forma dels ajuts de  minimis 

(subvenció, bonificació del tipus d’interès, aval, etc) i de l’objectiu perseguit o de si l’ajut ha estat 

concedit per una administració pública estatal, autonòmica o local, incloent els ens entitats, 

empreses públiques, agències u organismes que gestionen fons públics. És a dir, s’hauran de 

sumar tots els ajuts de minimis.  La bonificació de les CAIRs dels avals es pot reduir per tal 

d’ajustar l’ajut de manera que el beneficiari no superi els llindars descrits a l’apartat 15.3.  

15.5 Els sol·licitants han de presentar per escrit una declaració mitjançant la qual manifesten els 

altres ajuts de minimis que han sol·licitat o rebut durant els dos exercicis fiscals anteriors i 

l'exercici fiscal en curs que estiguin subjectes als Reglaments de minimis esmentats. 

15.6 En cas de que l’empresa sol·licitant tingui vincles amb altres empreses, s’hauran de declarar 

els ajuts de minimis rebuts per totes les empreses que compleixin amb la definició d’única 

empresa (veure article 2.2. dels Reglaments d’ajuts de minimis). 

15.7 Avalis farà el càlcul de l'equivalent de subvenció bruta que representa l’ajut, com el valor 

actualitzat de la diferència de les comissions d’avaluació i risc (amb i sense bonificació) i aquest 

import es farà constar a la Declaració d’ajuts de minimis.   

 

16. Obligacions de les entitats prestatàries 

Els avalats d’aquesta línia quedaran sotmesos a les obligacions següents: 

a) Complir l'objectiu, executar l'actuació, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que 

fonamenta l'atorgament del préstec i acreditar-lo davant d 'Avalis.  

b) Justificar davant d’Avalis el compliment dels requisits i les condicions necessàries, mitjançant 

els justificants de les despeses que ha de cobrir l'import finançat; i també el compliment de la 

finalitat per a la qual s'ha atorgat el préstec. Si el finançament cobreix un percentatge del cost 

de l'activitat o la inversió, s'ha d'acreditar el cost total corresponent, sense perjudici d'altres 

mitjans de comprovació que estableixi Avalis.   

c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control de l'activitat econòmica i financera que 

corresponguin a Avalis i als òrgans i organismes de la Generalitat de Catalunya, i aportar tota la 

informació que li sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors. 

d) Comunicar a Avalis la sol·licitud o obtenció d'altres subvencions, ajuts, préstecs o recursos 

per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol Administració o entitat, públiques o privades, 



nacionals o internacionals.  Posar en coneixement d’Avalis l’obtenció d’altres ajuts de minimis 

durant el període de tramitació de l’operació de finançament.  

e) Comunicar a Avalis les alteracions de les condicions per les quals es va atorgar el finançament. 

Aquesta comunicació es farà tan aviat es conegui i, en tot cas, abans de la justificació de 

l'aplicació donada als fons percebuts. 

f) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament 

auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al prestatari en cada 

cas, així com aquells estats comptables i registres específics que s'indiquin al contracte, a fi de 

garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control. 

g) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts durant 10 anys, inclosos 

els documents electrònics, en tant que puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 

control, d'acord amb la normativa europea d'ajuts d’Estat. 

h) Procedir al reintegrament del préstec en el cas d'incompliment  en els termes que indiqui el 

contracte de préstec corresponent. 

k) D'acord amb la qual cosa estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones 

i homes, els prestataris han de presentar una declaració responsable on manifestin el 

compliment d'allò que preveu aquesta Llei. 

l) Si el beneficiari és una entitat privada a les quals es refereixen els epígrafs a) i b) de l'article 

3.4 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern), han de complir les obligacions de transparència del títol II de la mateixa Llei que els 

siguin aplicables.  

 

17. Protecció de dades de caràcter personal 

Les dades de caràcter personal que els interessats en aquesta línia de préstecs hauran de 

proporcionar a Avalis, a fi d'obtenir el finançament per les actuacions detallades en el seu punt 

5 anterior, seran tractades d'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 

protecció de dades de caràcter personal (LOPD) (BOE núm. 298, de 14.12.1999, i suplement en 

català núm. 17, de 30.12.1999), i el Real decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova 

el Reglament que desenvolupa la LOPD. 

Aquestes dades seran incloses al fitxer de Préstecs directes declarat davant de l'autoritat 

catalana de protecció de dades, sent el seu titular el mateix Avalis. Es podran exercir els drets 

d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un correu electrònic i l'acreditació de la 

identitat de l'interessat a l'adreça electrònica dpo@avalis.cat. 


