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Organisme
Departament d'Economia i Finances - (Generalitat de Catalunya)

Beneficiaris
Avalis té caràcter mercantil i la consideració d'entitat financera, de manera que està
integrada en el sistema financer i sotmesa a les regles d'autorització prèvia, control i
inspecció per part del Banc d'Espanya. El seu objecte social és atorgar avals financers
i tècnics a les petites i mitjanes empreses, als autònoms i als professionals.
Tipologia de socis:
-

Socis partícips: són petites i mitjanes empreses, autònoms i professionals, que
poden rebre avals. El seu domicili o àmbit d'actuació principal ha de ser a
Catalunya. Amb l'aval d'Avalis poden: augmentar la seva capacitat creditícia;
accedir al finançament amb unes condicions molt avantatjoses i allargar els
terminis d'amortització.

-

Socis protectors: són institucions públiques o privades, d'interès econòmic general,
que han aportat una part del capital a la societat i que no poden sol·licitar
garanties a Avalis. La participació conjunta dels socis protectors en el capital
d'Avalis no pot excedir del 50% de la xifra mínima que fixen els seus
estatuts.Procediment de tramitació: Presentació de la documentació de la
companyia i del projecte i després de l'anàlisi de l'operació, Avalis aprova o denega
el risc. En cas d'aprovació, es formalitza l'aval conjuntament amb la compra de
participacions d'Avalis per part del sol·licitant per un import del 4% de l'aval
concedit. Si es tracta d'un aval tècnic, només es requereix la subscripció d'una
sola participació d'un nominal de 200 €. Les participacions subscrites poden ser
venudes a la cancel·lació de l'aval.

Tipus d'ajut
Tipologia d'avals:
a) Avals de caràcter financer: posen a diposició de les pimes, dels autònoms i dels
professionals un conjunt d'operacions financeres en condicions preferencials de
cost, termini i garanties. Amb aquets productes financers es pretén donar resposta
a: - Préstecs per inversions en actiu fix.- Préstecs per l'adquisició d'immobles
afectes a l'explotació.- Lísing mobiliaris.- Pòlisses de crèdit a mig i llarg termini per
finançament d'actius fixes.
b) Avals de caràcter tècnic: que responen del compliment dels compromisos que
l'avalat té contrets davant Ministeris, Conselleries de la Generalitat de Catalunya,
Ajuntaments i Diputacions, Televisions, Empreses i Organismes públics, Empreses
privades, etc. en garantia de concursos i licitacions per contractes d'obres,
contractes de subministraments i serveis, execució d'obres privades i públiques,
exercici de diverses activitats professionals, lliurament a compte de vivendes,
bestretes a clients, bon funcionament d'elements tant materials com immaterials
venuts.

Tramitació
Avalis de Catalunya, SGRGran Vía de les Corts Catalanes, 129-131 (Plaça Cerdà) 08014 BarcelonaTel. Informació: 902 302 032Tel. Oficines: 93 298 02 60E-mail:
informacio@avalis-sgr.com Més informació

Termini
Vigent fins a nova regulació

Referència Legal
Llei 1/1994, d'11 de març (BOE nº. 61, 12-03-1994).- Reial Decret 2345/1996, de 8
de novembre (BOE nº. 281, 21-11-1996).- Circular nº. 10/1998, de 27 de novembre
(BOE de 9 de desembre).- Ordre 12 de febrer de 1998 (BOE nº. 42, 18-02-1998).Ordre 13 d'abril de 2000 (BOE nº. 100, 26-04-2000).

