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Clients: 
Autònoms, empreses i entitats públiques o 
privades, tant espanyoles com estrangeres, que 
facin inversions productives a Espanya i/o 
necessitin cobrir les seves necessitats de liquiditat.

També poden sol·licitar finançament a través 
d’aquesta línia particulars, comunitats de 
propietaris i agrupacions de comunitats de 
propietaris exclusivament per a la rehabilitació 
dels seus habitatges i edificis o reforma dels seus 
elements comuns.

Import màxim per client: 
Fins a 12,5 milions d’euros, en una o diverses 
operacions.

Conceptes finançables: 

   Inversions productives dins del territori nacional:
        Actius fixos productius, nous o de segona mà.

       Vehicles turismes, el preu dels quals no superi els 

       30.000 euros més IVA. Els vehicles industrials es   

       podran finançar en un 100%.

        Adquisició d’empreses.

        Fins al 50% per a despeses de circulant vinculades a 

        la inversió. 

         Rehabilitació d’habitatges i edificis per a particulars.

Modalitat: 
Préstec o lísing per a inversió i préstec o línia de 
crèdit per a liquiditat.  

Tipus d’interès: 
Fix o variable, més el marge establert per l’entitat 
de crèdit segons el termini d’amortització.

Amortització i carència: 
D’1 a 20 anys amb fins a 2 anys de carència si es 
finança inversió, o inversió i liquiditat. D’1 a 4 anys 
amb fins a 1 any de carència si es finança només 
liquiditat.

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.

Garanties: 
A determinar per l’entitat de crèdit amb la qual es 
tramiti l’operació, tret d’aval d’una Societat de 
Garantia Recíproca (SGR) o de la Sociedad 
Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA).
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Liquiditat: fins al 100% per a despeses de circulant, 
com ara despeses corrents, nòmines, pagaments a 
proveïdors, compra de mercaderia, etc. 



Clients: 
Autònoms, empreses i entitats públiques o 
privades, tant espanyoles com estrangeres, que 
facin inversions productives a Espanya i/o 
necessitin cobrir les seves necessitats de liquiditat.

També poden sol·licitar finançament a través 
d’aquesta línia particulars, comunitats de 
propietaris i agrupacions de comunitats de 
propietaris exclusivament per a la rehabilitació 
dels seus habitatges i edificis o reforma dels seus 
elements comuns.

Import màxim per client: 
Fins a 12,5 milions d’euros, en una o diverses 
operacions.

Conceptes finançables: 

   Inversions productives dins del territori nacional:
        Actius fixos productius, nous o de segona mà.

       Vehicles turismes, el preu dels quals no superi els 

       30.000 euros més IVA. Els vehicles industrials es   

       podran finançar en un 100%.

        Adquisició d’empreses.

        Fins al 50% per a despeses de circulant vinculades a 

        la inversió. 

         Rehabilitació d’habitatges i edificis per a particulars.

Modalitat: 
Préstec o lísing per a inversió i préstec o línia de 
crèdit per a liquiditat.  

Tipus d’interès: 
Fix o variable, més el marge establert per l’entitat 
de crèdit segons el termini d’amortització.

Amortització i carència: 
D’1 a 20 anys amb fins a 2 anys de carència si es 
finança inversió, o inversió i liquiditat. D’1 a 4 anys 
amb fins a 1 any de carència si es finança només 
liquiditat.

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.

Garanties: 
A determinar per l’entitat de crèdit amb la qual es 
tramiti l’operació, tret d’aval d’una Societat de 
Garantia Recíproca (SGR) o de la Sociedad 
Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA).



Clients:
Autònoms, empreses i entitats públiques o privades 
que disposin de l’aval d’una Societat de Garantia 
Recíproca (SGR) o de la Sociedad Anónima Estatal 
de Caución Agraria (SAECA), per a inversions 
efectuades a Espanya o necessitats de liquiditat. Per 
a inversions a l’exterior, les empreses hauran d’estar 
domiciliades a Espanya o tenir almenys el 30% de 
capital d’empresa espanyola.

Import màxim per client: 
Fins a 2 milions d’euros en una o diverses 
operacions.

Conceptes finançables:
 
    

    Inversions productives dins del territori nacional:
        Actius fixos productius, nous o de segona mà.

       Vehicles turismes, el preu dels quals no superi els 

       30.000 euros més IVA. Els vehicles industrials es   

       podran finançar en un 100%.

        Adquisició d’empreses.

        Fins al 50% per a despeses de circulant vinculades a 

        la inversió. 

Modalitat: 
Préstec o lísing per a inversió i préstec o línia de 
crèdit per a liquiditat.  
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Liquiditat: fins al 100% per a despeses de circulant, 
com ara despeses corrents, nòmines, pagaments a 
proveïdors, compra de mercaderia, etc.



Tipus d’interès: 
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.

Amortització i carència: 
D’1 a 15 anys amb fins a 2 anys de carència si es 
finança inversió, o inversió i liquiditat. D’1 a 4 anys 
amb fins a 1 any de carència si es finança només 
liquiditat.

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 es reemborsarà al 
client una vegada 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.

Garanties: 
L’entitat de crèdit, la SGR o SAECA faran una anàlisi 
de cada sol·licitud i determinaran les garanties que cal 
aportar.
 



Clients: 
Autònoms i empreses amb domicili social a Espanya 
que desitgin obtenir liquiditat mitjançant la bestreta 
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 hagin de ser objecte de venda al territori 
nacional.

Import màxim per client: 
Fins a 12,5 milions d’euros de saldo pendent en una o 
diverses operacions.

Conceptes finançables:  
   Bestretes de factures amb un venciment no      
   superior a 180 dies. 
 
   Prefinançament per aportar liquiditat a l’empresa 
   per cobrir els costos de producció i elaboració del 
   bé o servei objecte de la venda.

Modalitat: 
L’entitat de crèdit i el client podran formalitzar el 
contracte de finançament que acordin les parts.

Tipus d’interès: 
Variable més el marge establert per l’entitat de 
crèdit.

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.

Garanties: 
A determinar per l’entitat de crèdit amb què es 
tramiti l’operació.
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Clients:
Autònoms i empreses amb domicili social a 
Espanya que desitgin obtenir liquiditat mitjançant 
la bestreta 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.

Import màxim per client: 
Fins a 12,5 milions d’euros de saldo pendent en una 
o diverses operacions.

Conceptes finançables:
   Bestretes de factures amb un venciment no 
   superior a 180 dies.
 
    Prefinançament per aportar liquiditat a l’empresa 
    per cobrir els costos de producció i elaboració del 
    bé o servei objecte d’exportació.

Modalitat: 
L’entitat de crèdit i el client podran formalitzar el 
contracte de finançament que acordin les parts.

Tipus d’interès:
Variable més el marge establert per l’entitat de 
crèdit.

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.

Garanties: 
A determinar per l’entitat de crèdit amb què es 
tramiti l’operació.
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Clients:

Tram I Inversió i liquiditat:
Autònoms, empreses i entitats públiques o privades 
domiciliades a Espanya o amb domicili a l’estranger 
que disposin d’almenys un 30% de capital 
d’empresa espanyola.

Tram II Exportadors mitjà i llarg termini:

Import màxim per client:
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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 domicili social fora d’Espanya.

Fins a 12,5 milions d’euros o el seu contravalor 
en dòlars (USD) per al Tram I.

Fins a 25 milions d’euros o el seu contravalor en 
dòlars (USD) per al Tram II, en una o diverses 
operacions.

(*) 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 el 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 de, com a mínim, 
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.



Conceptes finançables:

Tram I Inversió i liquiditat:

Tram II Exportadors mitjà i llarg termini:

Actius fixos productius, nous o de segona mà.

Vehicles turismes, el preu dels quals no superi els 

30.000 euros més IVA. Els vehicles industrials es 

podran finançar en un 100%.

Adquisició d’empreses.

Creació d’empreses a l’estranger.

Fins al 50% per a despeses de circulant vinculades a 

la inversió.

Liquiditat: fins al 100% per a despeses de circulant, 
com ara despeses corrents, nòmines, pagaments a 
proveïdors, compra de mercaderia, etc. 

Inversions productives fora del territori nacional:

Crèdit comprador: finançament destinat a empre-
ses 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”.

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.



Modalitat: 
Préstec o lísing per a inversió i préstec o línia de 
crèdit per a liquiditat. Préstecs per a exportadors 
mitjà i llarg termini.

Tipus d’interès: 
Fix o variable (euro o dòlar USD), més el marge 
establert per l’entitat de crèdit segons el termini 
d’amortització.

Amortització i carència:

Tram I Inversió i liquiditat:
D’1 a 20 anys amb fins a 2 anys de carència si es 
finança inversió, o inversió i liquiditat. D’1 a 4 anys 
amb fins a 1 any de carència si es finança el 100% de 
liquiditat.

Tram II Exportadors mitjà i llarg termini:
De 2 a 12 anys amb fins a 3 anys de carència.
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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 en la 
seva totalitat amb un crèdit comprador.

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.

Garanties: 
A determinar per l’entitat de crèdit amb la qual es 
tramiti l’operació, tret d’aval de SGR/SAECA.



Modalitat: 
Préstec o lísing per a inversió i préstec o línia de 
crèdit per a liquiditat. Préstecs per a exportadors 
mitjà i llarg termini.

Tipus d’interès: 
Fix o variable (euro o dòlar USD), més el marge 
establert per l’entitat de crèdit segons el termini 
d’amortització.

Amortització i carència:

Tram I Inversió i liquiditat:
D’1 a 20 anys amb fins a 2 anys de carència si es 
finança inversió, o inversió i liquiditat. D’1 a 4 anys 
amb fins a 1 any de carència si es finança el 100% de 
liquiditat.

Tram II Exportadors mitjà i llarg termini:
De 2 a 12 anys amb fins a 3 anys de carència.

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.

Garanties: 
A determinar per l’entitat de crèdit amb la qual es 
tramiti l’operació, tret d’aval de SGR/SAECA.



ICO ha rebut finançament de BEI i CEB

en condicions avantatjoses destinat 

al finançament d’inversions d’emprenedors, 

pimes i empreses de mitjana capitalització. 

A
q

u
e

st
 f

u
ll
e

t 
e

st
à
 i
m

p
rè

s 
so

b
re

 p
a
p

e
r 

c
e

rt
if

ic
a
t 

a
m

b
 l
’e

ti
q

u
e

ta
 e

u
ro

p
e

a
 E

c
o

la
b

e
l 
F

I/
11

/0
0

2

900 121 121 

www.ico.es

Informa-te’n 
al banc, a

@ICOgob


