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Operacions de finançament amb aval ICO. Extensió dels terminis del venciment i carència.  

RDL 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport  a la solvència empresarial. 

 

Ahir va sortir publicada una resolució, mitjançant la qual s'estableixen mesures urgents de suport 

a la solvència empresarial. Fem un resum del contingut sobre la extensió dels terminis del 

venciment carència de les operacions de finançament a autònoms i empreses que han rebut aval 

públic canalitzat a través de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO). 

 

1. El termini de venciment dels avals s'estendrà per un període addicional màxim de 

tres anys.. El venciment total no podrà superar els vuit anys des de la data de 

formalització. 

 

Les entitats de crèdit, estendran el termini de venciment a la sol·licitud del deutor.  

L'ampliació del venciment de l'aval coincidirà amb l'ampliació del venciment del préstec 

avalat. 

 

2. A sol·licitud del deutor, les entitats de crèdit augmentaran el termini de carència en 

l'amortització del principal en un màxim de dotze mesos addicionals, no podent 

superar, el termini total, un màxim de vint-i-quatre mesos.  

 

El capital corresponent a les quotes del període de carència, previ acord de les parts, 

es podrà acumular a l'última quota del préstec, prorratejar-se en les quotes restants o 

amortitzar-se mitjançant combinació de tots dos sistemes.  

Mancant acord, es prorratejarà en les quotes restants. 

 

3. Requisits per a sol·licitar l'aplicació de les mesures anteriors: 

 

• Que hi hagi sol·licitud del deutor. 

• Que de l'operació de finançament avalat, o d’altres, el deutor no tingui imports 

impagats, que no figuri en situació de morositat en fitxers de CIRBE i que no 

estigui subjecte a procediment concursal. 

• Que el finançament avalat s'hagi formalitzat abans del 18 de novembre 2020 

• Que la sol·licitud per part del deutor a l'entitat no sigui mes tarda del 15 de maig 

del 2021. 



4. Les entitats de crèdit disposaran d'un màxim de 30 dies naturals per a resoldre la 

sol·licitud del deutor. 

 

5. De la formalització en escriptura pública de l'extensió dels terminis de venciment i 

carència, els drets aranzelaris notarials i registrals hi seran bonificats en un 50 per 

cent.  

 

Quan els ajornaments es vagin a formalitzar en document públic, l'entitat ho elevarà a 

públic unilateralment, sempre que el deutor no manifesti expressament la seva voluntat 

de comparèixer davant el notari per a l'atorgament bilateral. 

 

 

 En qualsevol cas, per qualsevol dubte o aclariment, estem a la vostra disposició. 

 


