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Context Programa crèdits Tous

Treballadors Sol·licituds 
resoltes

Nombre 
d’assalariats o 

autònoms
Concedit funcionament Concedit 

refinançament

Impacte per 
assalariat o 

autònom

Entre 0 i 4 917 1.827 17.851.937,63 € 970.068,21 € 10.302,14€

Entre 5 i 9 280 1.849 14.893.417,29 € 196.796,65 € 8.161,28€

Entre 10 i 29 210 3.265 24.130.233,70 € 886.093,58 € 7.661,97€

Més de 30 93 8.111 69.014.181,74 € 1.824.160,95 € 8.733,61€

Crèdits Tous Fase I:
• 1.509 sol·licituds: 1343 estimades (87,64%) i 166 denegades (12,36%)
• Import total concedit: 131.880.719,96 €
• Import mig per sol·licitud: 98.198,6 €
• 15.083 assalariats o treballadors per compte propi (49,77% del total)
• L’import total concedit representa un impacte de 8.597,90 € per assalariat o 

treballador per compte propi.



Context Programa crèdits Tous

Crèdits Tous Fase II: (a data 30/9/2021)

• Import total del programa: 100.000.000 €
• 271 sol·licitud resoltes: 205 favorables (75,65%) i 66 denegades (24,35%)
• Import total concedit:  19.738.425,42 € (19,74%)

Durada crèdits Tous:

• Termini inicial de tots els crèdits tous concedits de 12 mesos.
• 29 de gener: Resolució de la Comissió Tècnica de prorroga de 6 mesos de tots els 

crèdits tous constituïts durant l’any 2020.
• Decret de crèdits tous inclou la possibilitat de prestamització d’aquests crèdits tous.



Total de crèdits tous amortitzats

15/9/2021

Import atorgat a les fases 1 i 2 151.619.144 €

Import disposat a les fases 1 i 2 127.123.457 € 

Import de les operacions cancel·lades 5.717.391 € 

Número d’operacions cancel·lades 139



Decret de prestamització dels crèdits Tous



La Comissió Tècnica prorroga automàticament 6 mesos més els 
venciments de les pòlisses que vencin abans del 31/12/2021

Els beneficiaris podran sol·licitar la conversió en préstec del deute 
pendent, en els termes i condicions previstos en el Decret

Els beneficiaris que optin per amortitzar les pòlisses de crèdit podran 
exhaurir el nou termini de 6 mesos per retornar el deute

No es permet reutilitzar els saldos no disposats de les línies de 
finançament avalades pel Govern a la data d’entrada del present Decret

Principals novetats del Decret 

1

2

3

4



Presentació
sol·licituds

• Venciment fins al 31/12/21: durant els 30 dies posteriors al venciment de la línia de crèdit. 

• Venciment a partir de l’1/1/22: durant els 60 dies anteriors al venciment de la línia de crèdit. 

Davant de 
qui?

• De l’entitat bancària amb qui es tingui formalitzada la línia de finançament avalada per Govern

Contingut de 
la sol·licitud

• Indicar si es tracta d’un retorn del deute a la finalització de la pròrroga de 6 mesos addicionals
prevista per aquest decret; o

• Indicar si es tracta d’una conversió en préstec del deute

Conversió del deute en préstec



Característiques operacionals del préstec
El termini màxim de la operació és de 7 anys, i es determinarà 

per la Comissió Tècnica en funció de les necessitats de liquiditat 
del sol·licitant 

Amortització en quotes mensuals de capital més interessos

Finançament de passius financers: EURIBOR + 0,10% (mínim 
0,10%)

Finançament de passius financers: EURIBOR + 0,25% (mínim 
0,25%)

No es permet repartir més del 50% dels dividends durant la 
vigència del préstec

Els dos primers 
anys els 

interessos els 
assumeix Govern

D’acord amb el pla de 
negoci aportat pel 

sol·licitant

Excepte els destinats 
a d’altres operacions 

de finançament



Gràcies per la vostra atenció


