
CESCE: Segona Línia Extraordinària de Cobertura Asseguradora de Crèdits de Circulant 

Amb caràcter extraordinari, s'ha autoritzat una nova línia de cobertura asseguradora de fins a 

1.000 milions d'euros amb càrrec al Fons de Reserva dels Riscos de la Internacionalització (d'ara 

endavant, la Segona Línia o la Línia). Les cobertures seran atorgades per la Companyia 

Espanyola d'Assegurances de Crèdit a l'Exportació, CESCE, en nom propi i per compte de l'Estat, 

a l'empara del que es preveu en l'Acord de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes 

Econòmics de data 23 d'octubre de 2020 i de conformitat amb la Llei 8/2014, de 22 d'abril i el 

que s'estableix en el Reial decret 1006/2014, de 5 de desembre. 

Les empreses que compleixin amb els criteris d'elegibilitat tindran accés a aquestes cobertures 

per a crèdits de circulant a través de les entitats financeres, mitjançant la formalització de noves 

operacions de finançament o renovació al seu venciment de les existents. 

La Línia està subjecta a la normativa d'ajudes d'Estat de la Unió Europea. 

Les empreses a les quals va dirigida la Línia de Cobertura de circulant COVID-19 seran empreses 

espanyoles que concorrin en les següents circumstàncies: 

- Que es tracti d'empreses internacionalitzades o en procés d'internacionalització, i 

compleixin,   almenys un dels següents requisits: 

 

→  La xifra de facturació del darrer any (2019) ha de ser com a mínim el 33% de  

      la xifra de facturació total de l’empresa 

→ Que es tracti d’ empreses que exportin regularment (que hagin exportat       
regularment durant els últims quatre anys, inclòs 2020, amb independència de 
l'import exportat). 

 
→ Empreses que, no complint els criteris anteriors però  es vegin en  la necessitat de 

finançar l'execució d'un contracte d'internacionalització concret signat a  partir de l'1 
de gener de 2020. 

 
- Que l'empresa s'enfronti a un problema de liquiditat o de falta d'accés al finançament   
  resultat de l'impacte de la crisi del COVID-19 en la seva activitat econòmica. 
 
- Queden expressament excloses les empreses que es trobin en qualsevol de les següents 

situacions: 

→  Empreses que presentin incidències d'impagament amb empreses del Sector Públic 
o deutes amb l'Administració que haguessin estat registrats amb anterioritat al 31 de  

      desembre de 2019. 
 
→Empreses en situació concursal o preconcursal. 

→Empreses en situació de crisi a 31 de desembre de 2019 conforme als criteris  
    establerts en l'article 2 (18) del Reglament de la Comissió Núm. 651/2014, de 17 de  
    juny de 2014 pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb  
    el mercat interior (veure definició d'Empresa en Crisi). 
 
→Podrà destinar-se fins a un màxim del 35% de l'import de la línia a entitats cotitzades. 

 


