
 

 

 

Organisme  

 
Instituto Crédito Oficial - (Administració Central) 

 

 

Beneficiaris  

 
Autònoms i petites i mitjanes empreses que compleixin els següents requisits segons 

definició adoptada per la comissió Europea: 

 

- Menys de 25. treballadors 

- Volum de negoci anual no superior a 50 milions d'euros i/o xifra de balanç 

general no superior a 43 milions d'euros. 

- No estar participada en un 25% o més per empresa o conjunt d'empresa que no 

compleixi els criteris abans esmentats. 

 

 

Objecte: 

 

Finançar Inversions  en nous Actius fixos i finançament complementari del client. 

 

Es pot finançar fins al 100% del projecte d’inversió, amb les limitacions i condicions 

següents:  

� El finançament complementari esta lligat al finançament d’actius fixes, i  no a 

la inversa. 

� El finançament el actius fixes ha de suposar, com a mínim, el 60% de total de 

la inversió. 

Les inversions en actius fixes no podran tenir una antiguitat superior a 6 mesos des 

de la data de firma del contracte de finançament, i hauran d’executar-se en el termini 

màxim d’un any des de la firma. 

 

 

 

 

 

LLLÍÍÍNNNIIIAAA   IIICCCOOO---PPPIIIMMMEEE   



Tipus d'ajut  

 
� Es pot finançar fins al 100% del projecte d’inversió. 

 

L'import màxim de finançament per beneficiari serà de 1,5 milions d'euros per any. 

 

� Amortització: 

 

a) Finançament d’actius fixes. 

Es pot elegir entre : 

- 3 anys, sense carència. 

- 5 anys, sense carència o amb un període de carència de 1 any 

- 7 anys, sense carència o amb un període de carència de 2 anys 

- 10 anys, sense carència o amb un període de carència de 3 anys. 

 

b) Finançament complementari. 

- 3 anys, sense carència. 

 

� Tipus d'interès: 

 

a) Finançament d’actius fixes. 

- Fix, amb aval SGR:   referència ICO + fins a 1,50% 

- Variable, amb aval SGR:  referència ICO + fins a 1,50% 

- Fix, sense aval SGR:   referència ICO + fins a 1,75% 

- Variable, amb aval SGR:  referència ICO + fins a 1,75% 

 

b) Finançament complementari. 

- Fix, amb aval SGR:   referència ICO + fins a 1,79% 

- Variable, amb aval SGR:  referència ICO + fins a 1,79% 

- Fix, sense aval SGR:   referència ICO + fins a 2,04% 

- Variable, amb aval SGR:  referència ICO + fins a 2,04% 

 

� Comissions: 

- obertura, estudi i disponibilitat: 0% 

 

 

Garanties: en funció de la solvència del sol�licitant i de la viabilitat del projecte 

d'inversió, s'hauran d'aportar garanties hipotecàries, personals, avals mancomunats o 

solidaris, societats de garantia recíproca, etc. 

 



Tramitació  

 
Oficines principals bancàries i caixes d'estalvis i rurals. 

 

http://www.ico.es/web/contenidos/0/137/index  

 

 

Termini  

 
Fins el 21 de desembre del 2009 o exhaurir pressupost 

 
 

 


