
AMB LES LÍNIES ICO, ÉS MÉS FÀCIL ACONSEGUIR LES TEVES METES

Línies ICO 2021, dissenyades per cobrir les necessitats de tot tipus d’empreses, de qualsevol mida 
i sector d’activitat. Financem des de petits projectes d’inversió fins a l’expansió internacional d’una 
empresa, amb llargs terminis d’amortització i carència.

D E M A N A  J A  F I N A N Ç A M E N T  I C O  A L  T E U  B A N C  
T R A M I T A R - L O  É S  M O LT  F À C I L

900 121 121             www.ico.es

Treballem mirant cap al futur

https://www.ico.es/web/ico/home
https://www.ico.es/web/ico/home


Aquí tens el catàleg complet de les Línies ICO 2021. Troba la Línia que millor s’adapti a les teves 
necessitats:

     ICO Empreses i Emprenedors 2021

     ICO Garantia SGR/SAECA 2021

     ICO Crèdit Comercial 2021

     ICO Internacional 2021

     ICO Exportadors 2021

Amb les  Línies ICO, emprenedors, autònoms i empreses poden finançar les seves activitats empresarials i 
els seus projectes d’inversió, o potenciar el desenvolupament i l’expansió dels seus negocis tant a Espanya 
com a tercers mercats.

Línies ICO 2021

Informa-te’n al teu banc o a: www.ico.es 900 121 121 @ICOgob
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https://twitter.com/icogob
https://www.ico.es/web/ico/home


Qui pot sol•licitar aquesta Línia? 
        Autònoms, empreses, entitats públiques i privades, tant espanyoles com estrangeres que desitgin realitzar activitats empresarials o cobrir necessitats de liquiditat 
        dins del territori nacional.

        Particulars i comunitats de propietaris que desitgin rehabilitar el seu habitatge o edifici.

On puc sol•licitar aquest finançament? 
Dirigeix-te al teu banc o entitat de crèdit i sol•licita un préstec ICO.

Quin import puc demanar? 
Fins a 12,5 milions d’euros, en una o diverses operacions.

Què puc finançar amb aquesta Línia? 
        Activitats empresarials i/o, inversions, així com les seves necessitats de liquiditat i despeses relacionades amb el desenvolupament de l’activitat de l’empresa   
        dins del territori nacional.
              Necessitats tecnològiques.
              Adquisició d’actius fixos nous o de segona mà.
              Vehicles turismes i industrials.
              Adequació i reforma d’instal•lacions.
              Adquisició d’empreses. 
              Creació d’empreses.
              Necessitats de liquiditat com despeses corrents, nòmines, pagaments a proveïdors, compra de mercaderia.

        Rehabilitació d’habitatges i edificis per a particulars.

ICO Empreses i Emprenedors 2021
Finançament per a les teves activitats empresarials o projectes d’inversió a Espanya.
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https://icopymeods.ico.es/#/


ICO Empreses i Emprenedors 2021

Quina modalitat de finançament es pot sol•licitar?
Pots triar la modalitat d’operació que més s’adapti a les teves necessitats entre préstec, lísing, rènting o línia 
de crèdit.

Quin tipus d’interès aplica? 
Fix o variable, més el marge establert per l’entitat de crèdit segons el termini d’amortització. El cost màxim 
del producte per al client (TAE) que es pot aplicar a les noves operacions es pot consultar a www.ico.es

Em poden cobrar comissions?
L’entitat de crèdit podrà cobrar una única comissió a l’inici de l’operació, a més de, si escau, la d’amortització 
anticipada.

Quins terminis d’amortització i carència puc triar? 
D’1 a 20 anys amb la possibilitat de fins a 3 anys de carència de principal en funció dels terminis. 

Necessito presentar garanties?
L’entitat de crèdit determina les garanties amb la qual es tramita l’operació, excepte aval de Societat de 
Garantia Recíproca (SGR) o de la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària (SAECA).
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ICO Garantia SGR/SAECA 2021
Finançament orientat a autònoms i empreses que comptin amb l’aval d’una Societat de Garantia Recíproca (SGR) o SAECA
per a inversions a Espanya o fora del territori nacional i/o vulguin cobrir les seves necessitats de liquiditat.

Qui pot sol•licitar aquesta Línia?
Autònoms, empreses i entitats públiques o privades que comptin amb l’aval d’una Societat de Garantia Recíproca (SGR) o de la Societat 
Anònima Estatal de Caució Agrària (SAECA). Per a inversions a l’exterior, les empreses hauran d’estar domiciliades a Espanya o tenir almenys el 
30 % de capital d’empresa espanyola.

On puc sol•licitar aquest finançament? 
Dirigeix-te al teu banc o entitat de crèdit i sol•licita un préstec ICO.

Quin import puc demanar? 
Fins a 2 milions d’euros en una o diverses operacions.

Què puc finançar amb aquesta Línia? 
        Activitats empresarials i/o, inversions, així com les seves necessitats de liquiditat i despeses relacionades amb el               
        desenvolupament de l’activitat de l’empresa dins o fora del territori nacional:

              Necessitats tecnològiques.

              Adquisició d’actius fixos nous o de segona mà.

              Vehicles turismes i industrials.

               Adequació i reforma d’instal•lacions.

              Adquisició d’empreses.

              Creació d’empreses.

              Necessitats de liquiditat com despeses corrents, nòmines, pagaments a proveïdors, compra de mercaderia.
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ICO Garantia SGR/SAECA 2021

Quina modalitat de finançament es pot sol•licitar?
Préstec, lísing o línia de crèdit.

Quin tipus d’interès aplica? 
Fix o variable, més el marge i cost de l’aval establert per l’entitat de crèdit i la SGR/SAECA segons el termini 
d’amortització. El cost anual màxim del producte per al client que es pot aplicar a les noves operacions es 
pot consultar a www.ico.es

Em poden cobrar comissions?
La SGR o SAECA cobraran una comissió d’estudi de fins al 0,5 % sobre l’import avalat. Addicionalment, la SGR 
cobrarà una comissió sobre l’import avalat de fins al 4 % en concepte de quota social mutualista. Aquest 
import serà reemborsat al client una vegada que acabi la relació amb la SGR.

L’entitat de crèdit podrà cobrar una única comissió a l’inici de l’operació, a més de, si escau, la d’amortització 
anticipada.

Quins terminis d’amortització i carència puc triar? 
Des d’1 fins a 15 anys amb fins a 3 anys de carència en funció dels terminis.

Necessito presentar garanties? 
L’entitat de crèdit, la SGR o SAECA realitzaran una anàlisi de cada sol•licitud i determinaran les garanties 
a aportar.
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Qui pot sol•licitar aquesta Línia?
Els autònoms i les empreses amb domicili social a Espanya que desitgin obtenir liquiditat mitjançant l’avançament de l’import de les factures procedents de la seva 
activitat comercial dins del territori nacional, o cobrir els costos de fabricació dels béns i serveis que vagin a ser objecte de venda al territori nacional.

On puc sol•licitar aquest finançament?
Dirigeix-te al teu banc o entitat de crèdit i sol•licita un préstec ICO.

Quin import puc demanar? 
Fins a 12,5 milions d’euros de saldo viu, en una o diverses operacions.

Què puc finançar amb aquesta Línia? 
             Avançaments de factures amb un venciment no superior a 180 dies. 

             Prefinançament per aportar liquiditat a l’empresa per tal de cobrir els costos de producció i elaboració del bé o servei objecte de la venda al territori nacional.

ICO Crèdit Comercial 2021
Finançament a curt termini per a les teves activitats empresarials. 
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Quina modalitat de finançament es pot sol•licitar?
Pots formalitzar el tipus de contracte de finançament que millor s’adapti a les teves necessitats, 
només l’has d’acordar amb la teva entitat de crèdit.

Quin tipus d’interès aplica? 
Variable més el marge establert per l’entitat de crèdit. El cost màxim del producte per al client 
(TAE) que es pot aplicar a les noves operacions es pot consultar a www.ico.es

Em poden cobrar comissions?
L’entitat de crèdit podrà cobrar una única comissió a l’inici de l’operació, a més de, si escau, la 
d’amortització anticipada.

Necessito presentar garanties?
L’entitat de crèdit determina les garanties amb la qual es tramita l’operació.

ICO Crèdit Comercial 2021
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Qui pot sol•licitar aquesta Línia?
Els autònoms i les empreses amb domicili social a Espanya que desitgin obtenir liquiditat mitjançant l’avançament de l’import de les factures procedents de 
la seva activitat exportadora o cobrir els costos previs de producció i elaboració dels béns o serveis objecte d'exportació.

On puc sol•licitar aquest finançament? 
Dirigeix-te al teu banc o entitat de crèdit i sol•licita un préstec ICO.

Quin import puc demanar? 
Fins a 12,5 milions d’euros de saldo viu, en una o diverses operacions.

Què puc finançar amb aquesta Línia? 
             Avançaments de factures amb un venciment no superior a 180 dies. 

             Prefinançament per aportar liquiditat a l’empresa per tal de cobrir els costos de producció i elaboració del bé o
             servei objecte d’exportació.
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ICO Exportadors 2021
Finançament a curt termini per facilitar l’activitat exportadora de les empreses.

https://icopymeods.ico.es/#/


ICO Exportadors 2021

Quina modalitat de finançament es pot sol•licitar?
Pots formalitzar el tipus de contracte de finançament que millor s’adapti a les teves necessitats,
només l’has d’acordar amb la teva entitat de crèdit.

Quin tipus d’interès aplica? 
Variable més el marge establert per l’entitat de crèdit. El cost màxim del producte per al client 
(TAE) que es pot aplicar a les noves operacions es pot consultar a www.ico.es

Em poden cobrar comissions?
L’entitat de crèdit podrà cobrar una única comissió a l’inici de l’operació, a més de, si escau, la 
d’amortització anticipada.

Necessito presentar garanties?
L’entitat de crèdit determina les garanties amb la qual es tramita l’operació.
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Tram I Inversió i Liquiditat
Qui pot sol•licitar aquesta Línia?
Autònoms, empreses i entitats públiques o privades domiciliades a Espanya o amb domicili a l’estranger que comptin amb almenys un 30 % de capital 
d’empresa espanyola.

Quin import puc demanar? 
Fins a 12,5 milions d’euros o el seu contravalor en dòlars (USD).

Què puc finançar amb aquesta Línia? 
       Activitats empresarials i/o, inversions, així com les seves necessitats de liquiditat i despeses relacionades amb el desenvolupament de l’activitat pròpia de                               

       l’empresa fora del territori nacional:

              Necessitats tecnològiques.

             Inversions fora del territori nacional.
             Adquisició d’actius fixos nous o de segona mà.
             Vehicles turismes i industrials.
             Adequació i reforma d’instal•lacions. 
             Adquisició d’empreses.
             Creació d’empreses a l’estranger. Necessitats de liquiditat com despeses corrents, nòmines, pagaments a proveïdors, compra de mercaderia.

ICO Internacional 2021
Finançament per internacionalitzar la teva empresa o activitat exportadora. Aquesta Línia per la seva doble naturalesa es divideix en 2 trams.
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(*) Com a criteri general, es considera que existeix interès espanyol en totes aquelles inversions a Espanya, amb independència de la nacionalitat 
de l’accionista o titular del finançament, i en inversions fora d’Espanya, si la participació, directa o indirecta, de l’empresa espanyola en el capital 
del prestatari o garantit és, d’almenys, un 30 % del seu capital o si els subministraments, obres o serveis proporcionats per empreses espanyoles 
suposen almenys el 30 % de la inversió total del projecte, o en altres supòsits que es valoraran en cada operació.  En qualsevol cas, ICO 
autoritzarà l’existència d’interès espanyol  en funció de les circumstàncies de l’operació.

Tram II Exportadors Mitjà i Llarg Termini
Qui pot sol•licitar aquesta Línia?
       Empreses amb domicili social fora d’Espanya que adquireixin béns o serveis amb ajornament del pagament a 
       empreses amb domicili a Espanya o amb domicili social fora d’Espanya que tinguin “interès espanyol”. (*)

       Empreses amb domicili social a Espanya o amb domicili social fora d’Espanya que tinguin “interès espanyol” i que         
       venguin béns o serveis amb ajornament del pagament a empreses que tinguin el seu domicili social fora d’Espanya.

Tram I Inversió i Liquiditat
Quina modalitat de finançament es pot sol•licitar?
Préstec, lísing o línia de crèdit.

Quins terminis d’amortització i carència puc triar? 
Des d’1 fins a 20 anys amb fins a 3 anys de carència en funció dels terminis.

ICO Internacional  2021
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ICO Internacional  2021

Tram II Exportadors Mitjà i Llarg Termini
Quin import puc demanar? 
Fins a 25 milions d’euros o el seu contravalor en dòlars (USD) en una o diverses operacions.

Què puc finançar amb aquesta Línia? 
        Crèdit subministrador: finançament destinat a empreses amb domicili social a Espanya per a la venda, amb ajornament de pagament, de béns o serveis, nous o de segona mà, 
        a empreses amb domicili social fora d’Espanya.

        Crèdit comprador: finançament destinat a empreses amb domicili social fora d’Espanya per a l’adquisició, amb ajornament de pagament, de béns o serveis, 
        nous o de segona mà, exportats per empreses amb domicili social a Espanya o amb domicili social fora d’Espanya que tinguin “interès espanyol”. 

        Finançament complementari: finançament requerit per l’empresa amb domicili social fora d’Espanya que adquireixi els béns o serveis exportats per l’empresa 
        amb domicili social a Espanya que, no s’hagi cobert íntegrament amb un Crèdit comprador.

Quina modalitat de finançament es pot sol•licitar?
Préstec.

Quins terminis d’amortització i carència puc triar? 
Des de 2 fins a 12 anys amb fins a 3 anys de carència en funció dels terminis.
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ICO Internacional  2021

Tram I i Tram II
On puc sol•licitar aquest finançament? 
Dirigeix-te al teu banc o entitat de crèdit i sol•licita un préstec ICO.

Quin tipus d’interès aplica?
Fix o variable (euro o dòlar USD), més el marge establert per l’entitat de crèdit segons el termini 
d’amortització. El cost anual màxim del producte per al client que es pot aplicar a les noves operacions es 
pot consultar a www.ico.es

Em poden cobrar comissions?
En tots dos trams, l’entitat de crèdit podrà cobrar una única comissió a l’inici de l’operació, a més de, si 
escau, la d’amortització anticipada.

Addicionalment, en el cas del Tram II Exportadors Mitjà i Llarg Termini, l’entitat de crèdit podrà aplicar una 
comissió d’estudi/obertura. 

Necessito presentar garanties?
A determinar per l’entitat de crèdit amb la qual es tramiti l’operació, excepte aval de SGR/SAECA.
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ICO Internacional  2019

Les empreses tenen un paper protagonista i essencial en la consecució dels objectius de l’Agenda 2030.  
ICO fa un pas més en el seu compromís amb la sostenibilitat de la PIME espanyola, a més d’oferir-te finançament per als teus projectes i activitats 
empresarials, t’informa dels canvis que la teva empresa ha d’adoptar per alinear-se amb l’Agenda 2030. 

Informa-te’n a www.icopymeods.es
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ICO ha rebut finançament de BEI i CEB en condicions avantatjoses destinada al finançament d’inversions d’emprenedors, pimes i empreses de mitjana capitalització.

ICO compromès amb els ODS de l’Agenda 2030

https://icopymeods.ico.es/#/
https://icopymeods.ico.es/


AMB LES LÍNIES ICO,
ÉS MÉS FÀCIL ACONSEGUIR LES TEVES METES

Demana ja finançament al teu banc 
Tramitar-lo és molt fàcil

Informa-te’n al teu banc, a www.ico.es o al 900 121 121

https://www.ico.es/web/ico/home
https://www.ico.es/web/ico/home



