
 

 

Línia ICO COVID-19
 

Beneficiaris 

Autònoms i empreses amb domicili social a Espanya, amb una activitat que 

s’enquadri al CNAE del sector turístic i activitats connexes. Això inclou activitats 

turístiques, transport, hoteleria i restauració, educació i activitats recreatives, de 

lleure i entreteniment. 

 

Tipus d’operació  

Préstec per necessitats de circulant o tresoreria, que formalitzin operacions en la 

línia ICO Empreses i Emprenedors. 

 

Import 

L’import màxim per client és de 500.000 euros, en una o vàries operacions. 

 

Terminis d’amortització i carència 

1, 2, 3 o 4 anys amb 1 any de carència del principal. 

 

Interès i comissions 

Fixe, fins a un màxim del 1,5% (TAE màxima incloses comissions). 

L’entitat de crèdit podrà cobrar una única comissió a l’inici de l’operació, a més 

de, quan correspongui, la d’amortització anticipada. 

 

Garanties 

L’entitat de finançament podrà sol·licitar les garanties que estimi oportunes.  

L’ICO garanteix a les entitats de finançament el 50% del risc dels seus clients. 

https://www.ico.es/documents/19/2320094/Tabla+CNAE+ICO+Sector+Turistico+acitiviades+conexas+covid19+-Thomas+Cook/3b53c87b-18bf-48cc-9aee-60e2745930ae


 

Requisits per les empreses sol·licitants 

- No podran figurar en situació de morositat en els fitxers d’informació 

sobre solvència patrimonial i crèdit 

- No podran estar immersos en 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. 

- Les empreses que tinguin la condició de gran empresa hauran de tenir una 

qualificació creditícia B o superior.  

  

Procediment 

La sol·licitud es tramita directament a través de les entitats de crèdit que 

col·laboren amb l’ICO amb aquesta línia de finançament. 

Llistat actualitzat d’entitats 

 

Documentació 

A part de la documentació que sol·liciti l’entitat financera, serà necessària la 

següent documentació: 

- Còpia del CIF (empreses) o NIF (autònoms)  

- Còpia d’escriptura o estatuts on figura el domicili social que correspon al 

moment de la data de firma de l’operació  

- Model 036 o 037 on figura el CNAE del client. 

 

Vigència 

Fins el 31 de desembre del 2020 

 

Més informació 

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

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

