Teixit empresarial. Finançament i avals
3.4 Línia de finançament de l’ICO Sector Turístic i activitats connexes
Covid-19
Sinopsi ajuda
Òrgan gestor

Línia de finançament de l'ICO (Instituto de Crédito Oficial) per a
empreses i autònoms amb necessitats de liquiditat.
Institucions financeres que col·laboren amb aquest línia:
SANTANDER BBVA, CAIXABANK, BCC (GRUPO CAJAMAR) , B. COOPERATIVO,
BANKINTER, CAJA RURAL DE TERUEL, LIBERBANK, BANCO SABADELL , CAJA
RURAL DEL SUR, CAJA RURAL DE NAVARRA, CAJA RURAL DE JAÉN, CAJA RURAL
DE ZAMORA, CAJA RURAL DE ASTURIAS, GLOBALCAJA, CAJA RURAL DE ARAGÓN
(BANTIERRA), CAJA RURAL DE GRANADA, UNICAJA, ABANCA
* Llistat actualitzable

Beneficiari

Empreses i autònoms amb domicili social a Espanya del sector
turístic, transport, Hostaleria, Educació o Activitats recreatives,
d'oci i entreteniment amb necessitats de liquiditat, activitat de la
qual estigui dins d’un CNAE del sector turístic i activitats
connexes segons la relació CNAE següent:
https://www.ico.es/documents/19/2320094/Tabla+CNAE+ICO+Sector+Turistico
+acitiviades+conexas+covid19+-Thomas+Cook/3b53c87b-18bf-48cc-9aee60e2745930ae

Quantia

Es poden sol·licitar fins a 500.000 € amb un tipus fix màxim
anual del 1,50% (TAE màxima inclosa comissions), sense comissió
d'obertura.
Totes les operacions compten amb el 50% de garantia, atorgada
per l'ICO.
Termini de dos, tres o quatre anys (un any obligatori de manca).
Es podran formalitzar préstecs fins al 31 de desembre de 2020 o
fins esgotament de fons.

Requisits

Documentació

• Necessitats de liquiditat finançables a través de la Línia
Empreses i Emprenedors.
• No podran figurar en situació de morositat en els fitxers
d'informació sobre solvència patrimonial i crèdit.
• No podrà estar sotmesos en un procediment d'insolvència
col·lectiva ni reunir els requisits per trobar-se sotmès a un
procediment d'insolvència col·lectiva a petició dels creditors.
• No es podrà utilitzar aquest finançament per efectuar
refinançaments anteriors o posteriors d'altres préstecs amb
l'entitat financera.
• Els clients que tinguin la condició de gran empresa hauran de
tenir una qualificació creditícia B- o superior.
- Declaració Responsable d'ajuda subjecta a el Reglament de
minimis.
- Documentació que acredita la condició de client d'aquest
finançament amb garantia de l'ICO:
• Còpia del CIF (empreses) o NIF (autònoms)
• Còpia d'escriptura o estatuts on s'acordi el domicili social que
correspongui al moment de la data de signatura de l'operació.
• Model 036 o 037 on figura el CNAE del client.
- Documentació que cada entitat de crèdit consideri necessària
per estudiar l’operació.

Més
informació
web oficial
Sol·licitud
Suport

https://www.ico.es/web/ico/ico-sector-turistico-yactividades-conexas-

https://www.ico.es/documents/19/2320094/Ficha+Larga+L%C3%
ADnea+ICO+Sector+Tur%C3%ADstico/8d02c4f1-863b-4e1a-910fdfdc0c1735a1
Telèfon ICO: 900 121 121 (gratuït)

