
AVALIS DE CATALUNYA SGR 



o Avalis és una societat de garantia recíproca (SGR) que garanteix operacions de PIMES i

autònoms que tinguin la seu social o actuïn a Catalunya. Fem avals per a operacions

d’inversió de circulant, avals econòmics i tècnics , tant per clients nous com ja existents.

o Avalis és una entitat financera supervisada pel BdE sense ànim de lucre.

AVALIS

5.486 1.953 M€
Nombre socis                Formalitzat

20.787 524 M€
Nombre Avals               Risc Riu

Principals

Magnituds

d’Avalis

31/12/2020



Avalis de Catalunya, SGR avala operacions a favor d’autònoms i pimes amb seu o activitat a

Catalunya. Es consideren pimes les societats que compleixen la condició de PIME segons la

definició europea:

o Plantilla inferior a 250 treballadors, i

o que es compleixi una d’aquestes dues condicions:

- Xifra de negoci < 50 milions d’euros

o

- Actiu total < 43 milions d’euros

Import màxim per operació: 1.000.000 € per client

Import màxim per client o grup econòmic: 1.500.000 €

PERÍMETRE ACTUACIÓ

Per imports superiors i per gran empresa és l’ICF qui presta el seu aval 



OPERATIVA I ENTITATS SÒCIES PROTECTORES D’AVALIS

Avalis garanteix el risc i l’entitat financera facilita la liquiditat i l’operativa



Avals Financers

- Préstecs o lísing mobiliari de 3 a 15 anys com a màxim

- Préstecs per compra de llicència de Taxi, llicència farmàcia,  administració de loteria  o estanc

- Avals per bestretes de subvencions.

- Línies de circulant de 1 a 3 anys:

▪ Pòlissa de crèdit

▪ Préstec circulant

▪ Línia de descompte nacional / exterior

▪ Línies d´avals 

▪ Confirming

▪ Factoring

▪ Negoci exterior

Avals Tècnics

Avals Econòmics

- Davant de clients i proveïdors nacionals i exteriors

- Licitació nacional 

- Licitació internacional 

- Avals en garantia 

Avantatges de les línies d’avals  d’Avalis :

Disposar dels avals d’una manera ràpida i còmode.

Amb les mateixes prestacions que els avals bancaris, evitareu la 

immobilització de recursos que suposa la constitució de dipòsits amb efectiu.

Permeten alliberar les línies que l'empresa manté amb les entitats financeres i 

diversificar riscos

TIPOLOGIA DE PRODUCTES



TIPOLOGIA DE PRODUCTES

% AVAL

100% fins 250.000 – 90% imports > 250.000070% amb caràcter general

100% Avalis Verd fins 500.000 

70% amb caràcter general

50% màxim del límit total

100% de l'increment de la línia 
(amb màxim del 50% del total línia) 

80% Línies noves

75%  Renovacions

(amb increments de posicions pel client)
(confirmat fins 31.08.2021)

ESTANDARD AFECTACIÓ COVID-19

50% 50% 
(vigència indefinida)

INVERSIÓ 

Préstec

Leasing

Renting

CIRCULANT
Factoring, anticip factures, 

confirming, Descompte

Comex, financ Import, pòlissa crèdit, 

crèdits documentaris, Pòlissa global

AVALS PER AVALS
Econòmics

Tècnics

100% 
(confirmat fins 31.08.2021)

CIRCULANT

Préstec

% AVAL

PER INVERSIÓ - CONVENI D.G. DE PROMOCIÓ ECONÒMICA – Reducció de fins 2/3 de la comissió anual d’Avalis per tota la vida 

de l’operació, per a pimes amb facturació entre 2 i 50 milions € i per inversions productives i de creixement amb un termini > = 36 

mesos 

PER INVERSIÓ - CONVENI AVALIS – DEPARTAMENT D’EMPRESA I CONEIXEMENT – Cobreix el capital vinculat del 3% d’Avalis

de Catalunya per empreses del sector industrial

(fins esgotament de la línia o màxim 31/12/2022)

Línia Reactivació - Inversió

100% Avalis Verd fins 500.000 (indefinit) 



Per a pimes i autònoms afectats per la COVID

(empreses constituïdes anteriors a la COVID – l’afectació en termes 

generals,  no ha de ser necessàriament una baixada en vendes)

LÍNIA REACTIVACIÓ - INVERSIÓ 

COMPATIBLE amb CONVENI AVALIS – DEPARTAMENT D’EMPRESA I CONEIXEMENT
Cobreix el capital vinculat del 3% d’Avalis de Catalunya per empreses del sector industrial,(només 200 € d’una

participació d’Avalis per obligació legal i que és reemborsable a venciment de l’operació)

COMPATIBLE amb CONVENI D.G. DE PROMOCIÓ ECONÒMICA – Reducció de fins 2/3 de la 

comissió anual d’Avalis per tota la vida de l’operació, per a pimes amb facturació entre 2 i 50 milions € i per 

inversions productives i de creixement amb un termini igual o superior a 36 mesos 

(fins a 31/12/2022 o esgotament de la línia de 100 milions €)

Termini

Finalitat Inversions 

Fins a 15 anys amb garantia real

Fins a 10 anys sense garantia real

Avals per operacions d’inversió 

90%

100% fins a 250.000 €

imports superiors a 250.000 €

i fins a 1.000.000 €



Beneficiaris

Finalitat Inversió i circulant

Pimes i autònoms del  sector agrari, ramader, pesquer, forestal i 

agroalimentari

CONVENI DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I 

ALIMENTACIÓ (Mutualitat)

La pime s’estalvia la compra de participacions del 3% de l’import de l’aval i únicament

haurà d’adquirir una participació de 200€ per ser soci d’Avalis

3% Mutualitat a càrrec del DARP

Condicions especials
Comissió Anual Risc 1,10% (compatible amb Vicepresidència)

Comissió Obertura 0,50%



LINIES AVALIS-ICF



FINANÇAMENT AVALIS - ICF

-- Fins a 500.000 € per a pimes innovadores i en creixement --

Finalitat

Termini

Inversions i Circulant

Inversions  fins a 10 anys ( pot incloure fins 2 anys de carència)

Circulant fins a 5 anys (pot incloure fins a 1 anys de carència)

 Diversificar i incrementar el nivell de crèdit de les Pimes/Autònoms

 Finançaments a llarg termini tant per a circulant com per inversions

 Exclusivament finançament sense vinculacions addicionals

 Resposta àgil

Imports de 100.000 fins a 250.000 Preu total EUR + 3,10%(*)

Imports de 25.000 fins a 100.000 Preu total EUR + 3,45%(**)

(*)Cost Finançament: ICF  EUR12mesos + 1,50% (liquidacions mensuals), + AVALIS  comissió de risc anual anticipada del 1,60%

(**)Cost Finançament: ICF  EUR12mesos + 1,50% (liquidacions mensuals), + AVALIS  comissió de risc anual anticipada del 1,95% 

AVANTATGES
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Vicenç Ribas- Comarques Gironines

Dolors Viñas - Catalunya Central

Roger Albero – Comarques de Lleida + Anoia

Àlex Soler – Tarragona + Alt Penedès + Garraf

Oscar Caramés - Baix Llobregat

Juan B. Hernández – Vallès Occidental

Barcelona Oest –Cristina Àngel

Barcelona Centre – Anna Moncasi

Barcelona Est – Gustavo Negre

Marcos Cabre- Barcelonès Nord i Maresme

DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA
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PLATAFORMA ONLINE

www.avalis.cat



DADES DE CONTACTE

Gran Via de les Corts Catalanes, 635 4P

08010 – Barcelona

932 980 260

www.avalis.cat

Neus Suriol

Sotsdirectora comercial

 neus.suriol@avalis.cat

687.82.22.36 

Àlex Soler Rodríguez

Delegat Zona Tarragona/Alt Penedès/Garraf
 alex.soler@avalis.cat

608.23.01.84 

mailto:neus.suriol@avalis.cat
mailto:alex.soler@avalis.cat

